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Titulní strana:

Na obálce jsou obrázky mikrotubulárního cytoskeletu nálevníka Paramecium caudatum
v konfokálním mikroskopu Olympus Fluoview II, z titulní strany obálky sborníku abstrakt
XV. Cytoskeletálního klubu (viz str. 22). Foto R. Janisch.

Vlevo:

BuÀka Paramecium caudatum v interfázi

ãervená: mikrotubuly fiasinek, kinetosomÛ, kontraktilních vakuol, intramikronukleární a pos-
torální (anti � TU-01),

zelená: � tubulin v kortikální cytoplasmû (anti � TU-06),
modrá: DNA v makronukleu (DAPI).

Vpravo nahofie:

Paramecium caudatum v anafázi mikronukleární endomitosy.

zelená: mikrotubuly fiasinek a kinetosomÛ, kortikální cytospindl, mikronukleární mitotické
vfieténko a intermikronukleární spindl, intramakronukleární mikrotubuly a periferní
makronukleární mikrotubuly pfii segregaci genomÛ makronukleu  (anti � TU-01),

ãervená: DNA makronukleu a mikronukleu (propidium jodid).

Dole uprostfied:

Detail anafáze mikronukleární endomitosy upraven˘ programem Adaptive Contrast
Control.

Dole vpravo:
Detaily anafáze mikronukleární endomitosy v rÛzn˘ch rovinách zaostfiení.
zelená: mikronukleární mitotické vfieténko (anti � TU-01),
ãervená: DNA chromosomÛ (propidium jodid).
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Slovo pfiedsedy

KaÏdá doba si Ïádá své. Je to banální pravda, kterou lze aplikovat univerzálnû a tedy
i na situaci v âeskoslovenské biologické spoleãnosti. PoÏadavkem doby je nepochybnû
prohloubení aktivit v oblasti evoluãních a ekologick˘ch bádání. Z tohoto dÛvodu dochází
v souãasnosti k revitalizaãnímu pokusu Sekce evoluãní biologie a r˘suje se i znovu zna-
loÏení ekologické sekce.

Jak ekologie, tak i evoluãní biologie jsou kontroverzními oblastmi, v nichÏ nelze mnoho
stavût na experimentech a kde je nutno s kategorick˘mi tvrzeními zacházet opatrnû.
S ekosystémy není záhodno experimentovat a evoluãní teorie nelze experimentálnû
ovûfiit. V obou oblastech se pracuje pfieváÏnû s nepfiím˘mi dÛkazy. Vefiejnost je v obou
oblastech systematicky matena pseudopopularizaãními v˘levy ve sdûlovacích prostfied-
cích, tvrzení se staví proti tvrzení.

V oblasti evoluãní biologie jde nepochybnû pfiedev‰ím o nástup kreacionismu a reakci
na nûj. I kdyÏ kreacionismus nebyl v této zemi nikdy pfiíli‰ siln˘, oz˘vá se nyní hlasitûji
v dÛsledku katalytického pÛsobení nûkter˘ch zahraniãních skupin vûdcÛ, ktefií se snaÏí
skloubit kfiesÈansk˘ fundamentalismus a moderní biologii. Jde tedy o oÏivení starého para-
digmatu, abych pouÏil slova nyní tak módního. Dle mého názoru, jsou tyto snahy odsou-
zeny k neúspûchu, coÏ v‰ak neznamená, Ïe by nemohly ovlivnit negativním zpÛsobem
na‰i biologickou scénu. Nelze tedy neÏ vyjádfiit nadûji, Ïe právû aktivizovaná Sekce evo-
luãní biologie v˘znamn˘m zpÛsobem pfiispûje ke kultivaci diskusí na toto téma a znovu
ukáÏe, v ãem je síla Darwinov˘ch my‰lenek, aÈ jiÏ tak ãi onak modifikovan˘ch. Nejde o spor
mezi obhájci evoluãních skokÛ a kontinuálního v˘voje, jde o akceptování v˘voje jako zá-
kladní charakteristiku fenoménu, kterému fiíkáme Ïivot.

Oblast ekologick˘ch bádání je kontroverzní jin˘m zpÛsobem. Nejde v ní o zmûnu pa-
radigmatu, n˘brÏ o bezpeãné zachování existence lidstva na pfiijatelné technologické
a kulturní úrovni v následujících stovkách let. Existuje mnoho ekologicky orientovan˘ch
odborn˘ch skupin a obãansk˘ch sdruÏení. Jejich spoleãnou nemocí je ztráta objektivity
a pfiechod k aktivismu, kter˘ nemá s odborností nic spoleãného. GMO odmítáme, protoÏe
jsou GMO a jde z nich strach. Nelze tudíÏ pûstovat svítící rybiãky v akváriu. Jadernou
energii odmítáme, protoÏe je jaderná a jde z ní strach. Je tedy nutno spálit ve‰keré uhlí
a na kaÏdém kopeãku postavit obludn˘ vûtrník. Co kdyÏ nastane bezvûtfií? Posláním eko-
logické sekce bude pûstování objektivního vûdeckého pfiístupu ke v‰em ekologick˘m pro-
blémÛm – a to bez ohledu, komu bude co ekonomicky a politicky vyhovovat.

Bez ohledu na sloÏitosti svûta kolem nás, nedofie‰enost teoretick˘ch biologick˘ch pro-
blémÛ, jakoÏ i neutû‰enost ekologick˘ch perspektiv, pfieji v‰em ãlenÛm âeskoslovenské
biologické spoleãnosti krásné prázdniny a hodnû sil po jejich „pfieÏití“.

Vojtûch Mornstein
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Zápis ze schÛze Hlavního v˘boru âs. biologické spoleãnosti
6. prosince 2006 v Brnû

âlenové Hlavního v˘boru

Pfiítomni:
prof. V. Mornstein, prof. O. Neãas, prof. R. Janisch, prof. S. âech, prof. A. Svoboda,
doc. J. Kunert, prof. J. Krajãoviã, Mgr. H. âernohorská

Omluveni:
prof. F. âiampor, doc. J. Reischig, prof. I. Ra‰ka, Ing. J. Ha‰ek

Pfiedsedové poboãek a sekcí

Pfiítomni:
RNDr. A. Konûtopsk˘, MUDr. E. Kotulánová, Mgr. D. Zavoral (BioTech)

Omluveni: 
prof. J. Vesel˘, prof. âervinka, prof. PÛÏa, Ing. J. Topinka

Úkoly a závûry ze schÛze HV

1. Na v˘zvu presidenta AV prof. Paãese navrhnout na pfií‰tí schÛzi HV âSBS formu
a náplÀ prezentace na‰í spoleãnosti .

2. Úprava názvu Spoleãností – doplnit „Obãanské sdruÏení“, „o.s.“ termín: nejpozdûji do
dvou let.

3. Zpravodaj bude nyní zasílán i biologicky orientovan˘m sestersk˘m spoleãnostem.
4. Prof. Svoboda a prof. Janisch upfiesní do pfií‰tí schÛze HV termín a podají návrh na

program Cytoskeletálního klubu.
5. Prof. Janisch osloví prof. âervinku a prof. Smetanu ve vûci pofiádání Biologick˘ch

dnÛ a souãasnû jim sdûlí zámûry náplnû, které byly projednány na dne‰ní schÛzi
HV. O jednání bude informovat ãleny HV na dal‰í schÛzi.

6. Pro pfií‰tí semináfi HV na téma: „Rizika v˘voje biosféry“ (zaãátkem ãervna 2007) prof.
Neãas navrhne v˘bûr fieãníkÛ, prof. Janisch zajistí semináfi organizaãnû.

7. Úkol: Prof. Janisch prof. Krajãoviã se pokusí zajistit fieãníka z fiad evoluãních biologÛ
pro pfií‰tí pfiedná‰ku, která by se uskuteãnila pod hlaviãkou Evoluãní sekce spoleã-
nosti.

8. Pfiedání medailí, diplomÛ a rozesílání blahopfiejn˘ch dopisÛ jubilantÛm prÛbûÏnû za-
jistí prof. Janisch a H. Hromadová.

9. Provedení inventarizace a odpisÛ zajistí pfiedseda inventarizaãní komise.
10. Pfiehled o pohybu vûkov˘ch kategorií ãlenÛ spoleãnosti pfiipraví prof. Janisch a H. Hro-

madová.
11. Îádost o dodání podkladÛ k v˘roãní zprávû o ãinnosti pfiipraví a roze‰le prof. Janisch

a H. Hromadová.
12. Pfiedání Babákovy medaile Dr. Konûtopskému na nejbliÏ‰ím reprezentativním shro-

máÏdûní âSBS zajistí prof. Janisch.
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1. Zahájení

Zasedání Hlavního v˘boru âs. Biologické spoleãnosti zahájil a v‰echny pfiítomné pfii-
vítal prof. V. Mornstein.

2. Schválení zápisu z minulé schÛze HV

V kontrole úkolÛ z posledního zápisu ze schÛze HV âSBS, která se konala dne
22. 2. 2006 v Brnû prof. Mornstein konstatoval, Ïe byly splnûny. Zápis byl schválen bez
pfiipomínek.

3. Zpráva pfiedsedy

Pfiedseda prof. V. Mornstein informoval o v˘roãní plenární schÛzi Rady vûdeck˘ch spo-
leãností âR, konané dne 29. 11. 2006 v Praze, které se zúãastnil. Na zasedání RVS âR
vystoupil president AV prof. Paães, kter˘ hovofiil o v˘znamu a smyslu vûdeck˘ch spoleã-
ností a upozornil na ‰anci, která se otevfiela vûdeck˘m spoleãnostem potom, co vyjednal
s âeskou televizí pfiíleÏitostné prezentace nov˘ch objevÛ nebo problémÛ z rÛzn˘ch oblastí
vûdy, a to cestou televizních programÛ, pfiipraven˘ch Akademick˘mi ústavy AV âR. Prof.
Hána, kter˘ byl zvolen do ãela spoleãností âR tuto ‰anci podpofiil a vyzval k zaslání ná-
vrhÛ, doplnûní aktivit a událostí vûdeck˘ch spoleãností. Prof. Mornstein poÏádal o zváÏení
na‰ich moÏností a najde-li se dobr˘ námût, HV ho postoupí RVS 

Na dotaz prof. Mornsteina, kter˘ se t˘kal moÏností financování akcí pofiádan˘ch na‰í
spoleãností na Slovensku, bylo sdûleno, Ïe nelze financovat akce mimo území âR. Sta-
novisko k zafiazení funkce ãestného pfiedsedy do Stanov nebo Jednacího fiádu se nepo-
dafiilo upfiesnit.

V zákonû ã. 342/2006 Sb., kter˘m se mûní nûkteré zákony související s oblastí evidence
obyvatel je téÏ zafiazena novela zákona o sdruÏování obãanÛ, proto musí název „obãanské
sdruÏení“ obsahovat toto oznaãení, nebo zkratku „o.s.“. T̆ ká se také na‰í spoleãnosti
a bude realizováno bûhem roku 2007. Hlavní v˘bor rozhodl pouÏívat takto upraven˘ titul
spoleãnosti aÏ koncem r. 2007, kdy bude sekretariát spoleãnosti pfiemístûn na nové praco-
vi‰tû v Bohunicích a tím bude zapotfiebí zmûnit i novou adresu spoleãnosti.

Z ekonomického oddûlení RVS âR ode‰la p. Magálová a její nástupce je Ing. Dana
Kulisová, která podala informaci, Ïe novelou zákona 264/2006 se znovu prodluÏuje moÏ-
nost vedení jednoduchého úãetnictví je‰tû po dobu roku 2007. 

Závûr: 
– Na v˘zvu presidenta AV prof. Paãese navrhnout na pfií‰tí schÛzi HV âSBS formu

a náplÀ prezentace na‰í spoleãnosti.
– Úprava názvu Spoleãností – doplnit „Obãanské sdruÏení“, „o.s.“ termín: nejpozdûji do

dvou let.

5. Zpráva vûdeckého tajemníka 

âerpání dotace RVS pro rok 2006

Vûdeck˘ tajemník informoval Hlavní v˘bor o ãerpání dotace RVS pro rok 2006 a jejím
rozdûlení mezi jednotlivé poboãky a sekce. Oznámil, Ïe celková poÏadovaná ãástka Kã
byla ve v˘‰i 213 000 Kã vyãerpána.
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Plán akcí a rozpoãet pro rok 2007

PoÏadavky na akce v roce 2007 podaly tyto sloÏky âs. biologické spoleãnosti

Prof. Janisch upozornil na pravdûpodobné krácení finálního rozpoãtu, podobnû jako
v minul˘ch letech a poÏádal vedoucí poboãek a sekcí, aby uvádûli jen nutné, skuteãné
v˘daje na pfiíslu‰né akce (napfi. pronájem místností, po‰tovné apod.). PfiedloÏené fak-
tury, popfi. paragony o zaplacení, které se net˘kají plánované dotace, nesouvisí s ní, nelze
proplatit.

Akce pÛvodní

Spoleãnost pro ultrazvuk v biologii a medicínû
Semináfi Pacient a ultrazvuk 10 000

3. roãník Brnûnsk˘ch sonografick˘ch dnÛ s mezinárodní úãastí
Zaji‰tûní zahraniãní úãasti, technické zabezpeãení 20 000

19. konference Evropské spoleãnosti pro Ultrasonografii 8 000

Domovské stránky spoleãnosti pro Ultrazvuk 5 000

Cytogenetická sekce
„40. v˘roãní zasedání Cytogenetické sekce“ 30 000

Spoleãnost pro bunûãnou biologii
„Cytoskeletální klub“, duben 2006 30 000

Struktura a funkce bunûãného jádra 40 000
Workshop s mezinárodní úãastí

Pedagogická sekce 
2 celostátní semináfie Pedagog. sekce 3 000

Genetická toxikologie a prevence rakoviny 10 000

30. Pracovní dny Sekce pro mutagenezi
Pfiíprava a vydání Sborníku abstrakt 10 000
Pfiíprava a vydání broÏury k 30. v˘roãí konání
Pracovních dnÛ

Poboãka v Brnû
Pfiedná‰kové schÛze poboãky v Brnû 10 000

Zpravodaj 80 000

Celkem za akce 176 000
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Definitivní rozdûlení dotace pro r. 2007 a o v˘‰i schválené dotace budou v‰ichni pfied-
sedové poboãek a sekcí informováni vûdeck˘m tajemníkem spoleãnosti elektronickou
po‰tou. 

Placení ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ

Prof. Janisch informoval o nízkém stavu plateb ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ. Vûdeck˘ tajemník
upozornil v‰echny pfiedsedy poboãek a sekcí, aby dÛraznû pfiipomnûli sv˘m ãlenÛm po-
vinnost uhradit ãlenské pfiíspûvky co nejrychleji. V souãasné dobû dostávají Zpravodaj
pouze platící ãlenové, ktefií mají i dal‰í v˘hody napfi. sníÏené konferenãní poplatky apod.
Spoleãnost ãi sekce, která vybere více na pfiíspûvcích pro âSBS, bude zv˘hodnûna, napfi.
pfii rozdûlování dotací apod. Dr. Kotulánová upozornila, na dÛleÏitost motivovat k placení
pfiíspûvkÛ stávající i nové ãleny Spoleãnosti poskytnutím urãit˘ch v˘znamn˘ch v˘hod (napfi.
udûlováním CertifikátÛ ve Spoleãnosti pro ultrazvuk). Na návrh hlavního v˘boru âs. bio-
logické spoleãnosti a na základû doporuãení Rady vûdeck˘ch spoleãností zv˘‰it po
mnoha letech ãlensk˘ pfiíspûvek ze stávajících 150 Kã na 250 Kã pro pracující a ponechat
50 Kã pro dÛchodce a studenty Valné shromáÏdûní schválilo zv˘‰ení ãlenského pfiíspûvku
a to od 1. 1. 2007.

V roce 2006 bylo vybráno od na‰ich ãlenÛ ve v˘‰i 48 150 Kã
ãlenství ve v˘‰i (6 Kolektivních ãlenÛ) 90 000 Kã
Dotace RVS âR ve v˘‰i 213 000 Kã 
Celkem 351 150 Kã

Zpravodaj (náplÀ 2. ãísla 2006)

Prof. Janisch podal podrobnou informaci o obsahu 2. ãísla Zpravodaje, které bylo
právû odevzdáno do tisku, celkem 24 stran, do Vánoc 2006. Tím bude také ãástka ve v˘‰i
80 000 Kã – dotace RVS âR – pro tento rok doãerpána.

Hlavní v˘bor vzal zprávu vûdeckého tajemníka na vûdomí.
Závûr: Zpravodaj bude nyní zaslán i biologicky orientovan˘m sestersk˘m spoleã-

nostem. 

XV. Cytoskeletální klub

V roce 2007 bude zaji‰Èovat konferenci Sekce bunûãné biologie, organizace konfe-
rence se ujal prof. Svoboda. Pfiedpokládan˘ termín je tfietí nebo ãtvrt˘ t˘den v dubnu,
datem konání jsou tedy dny 26.–28. dubna 2007, nebo 18.–20. 4. 2007. Tradiãní místo
konání „Hotel Club“ ve Vranovské Vsi u Znojma. Základní program setkání bude odpo-
vídat podobû minul˘ch let. Poãítá se s vyÏádan˘mi pfiedná‰kami zahraniãních hostÛ
a samozfiejmû s presentacemi zástupcÛ firem.

Závûr: Prof. Svoboda a prof. Janisch upfiesní do pfií‰tí schÛze HV termín a podají návrh
na program.

Biologické dny

Na zasedání HV âSBS probûhla bohatá diskuse o tématice a formû pfií‰tích Biolo-
gick˘ch dnÛ, termín pfiichází v úvahu r. 2008. Prof. Neãas navrhuje, Ïe by náplní Bio-
logick˘ch dnÛ mohlo b˘t téma „Kognitivní biologie“ a konãit tématem evoluce lidské kogni-
tivity. Je to téma dostateãnû ‰iroké a moÏné naplnit konkrétními pfiedná‰kami. Prof. Neãas
by se podílel na v˘bûru pfiedná‰ejících. Prof. Svoboda mûl jin˘ návrh: pofiádat „Festival
moderní biologie“ – pfiehled nejnovûj‰ích poznatkÛ, kde by odeznûly souhrnné pfiedná‰ky
napfi. kmenové buÀky, nádorové buÀky apod. Prof. Janisch navrhuje „kognitivní biologie“,



6

ZPRÁVY Z HLAVNÍHO V¯BORU, POBOâEK A SEKCÍ

jako pracovní název a náplÀ pfiedná‰ek byla taková, aby pfiilákala co nej‰ir‰í spektrum ná-
v‰tûvníkÛ. Prof. Mornstein navrhuje obû témata spojit, otázka zÛstává kdo bude zodpo-
vídat, která Poboãka, nebo Sekce a kde se uskuteãní (Hradec Králové, Praha, Olomouc,
Ostrava).

Úkol: Prof. Janisch osloví prof. âervinku a prof. Smetanu ve vûci pofiádání Biologick˘ch
dnÛ a souãasnû jim sdûlí zámûry náplnû, které byly projednány na dne‰ní schÛzi HV.
O jednání bude informovat ãleny HV na dal‰í schÛzi.

Semináfie HV

Po diskusi HV se do‰lo k závûru, Ïe jednodenní semináfie budou pokraãovat v pÛvodní
koncepci a mûla by jim b˘t vûnována vût‰í publicita. Dal‰í semináfi by se mohl uskuteãnit
zaãátkem ãervna 2007, zasedací místnost LF MU UJEP, Komenského nám. 2, v Brnû.
Prof. Neãas navrhuje jako jedno z moÏn˘ch témat: „Rizika v˘voje biosféry“. 

Úkol: Prof. Neãas by oslovil odborníky, vhodné fieãníky, zab˘vající se touto problema-
tikou. Organizací je povûfien prof. Janisch.

Prof. Krajãoviã podal podrobnou zprávu o odborné pfiedná‰ce prof. Zrzavého
o Evoluãní biologii, která se uskuteãnila ve dnech 23.–24. 11. 2006 v Bratislavû. Za na‰i
spoleãnost se úãastnil prof. Janisch a v rámci ‰iroké diskuse po pfiedná‰ce, podal infor-
mace o âs. biologické spoleãnosti. Pfiedná‰ka se uskuteãnila pod zá‰titou Evropského
sociálního fondu, kter˘ podporuje zejména vzdûlávací programy.

Sekce evoluãní biologie

Vûdeck˘ tajemník pfiipomnûl Hlavnímu v˘boru dlouholetou neãinnost Sekce evoluãní
biologie, pfiestoÏe se problematikou evoluce v souãasné dobû zab˘vá intenzivnû fiada v˘-
znamn˘ch vûdeck˘ch osobností. Navrhl oÏivit ãinnost této sekce. Jako perspektivní
osobnost pro vedení sekce se obrátil na prof. Krajãoviãe; bude je‰tû dojednáno na pfií‰tím
zasedání HV âSBS. 

Úkol: Prof. Janisch a prof. Krajãoviã se pokusí zajistit fieãníka z fiad evoluãních bio-
logÛ pro pfií‰tí pfiedná‰ku, která by se uskuteãnila pod hlaviãkou Evoluãní sekce spo-
leãnosti. 

5. Pfiihlá‰ky nov˘ch ãlenÛ

Do spoleãnosti byli pfiijati 2 noví ãlenové:
MUDr. Jan Kykal, ¤íãany (âeská spoleãnost pro ultrazvuk)
RNDr. Jana Îítková, Ph.D., Brno (Sekce bunûãné biologie)

6. RÛzné

Jubilanti v r. 2007

Prof. Janisch pfieãetl seznam jubileí ãlenÛ spoleãnosti v rozsahu vûku 60–90 let v pûti-
let˘ch intervalech. Za mimofiádné zásluhy a dlouhodobou aktivitu v âs. biologické spo-
leãnosti Hlavní v˘bor navrhl udûlit následující ocenûní:

Babákovu medaili:
Prof. MUDr. Fedor âiampor, DrSc. (65 let)
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Diplom ãestného uznání: 
Prof. MVDr. Antonín Holub, DrSc. (85 let)
Milo‰ Holubáfi (80 let)
RNDr. Jitka ·tokrová (70 let)
Prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc. (65 let)
Doc.MUDr. Zdenûk Grosman, CSc. (65 let)
RNDr. Vlastimila Chalupová (60 let)
Ing. Ladislav DoleÏal, CSc. (60 let)
Prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc. (60 let)

Úkol: Pfiedání medailí, diplomÛ a rozesílání blahopfiejn˘ch dopisÛ jubilantÛm prÛbûÏnû
zajistí prof. Janisch a H. Hromadová.

HV âSBS schválil komisi pro inventarizaci a realizaci odpisÛ majetku spoleãnosti ke
dni 31.12. 2006 ve sloÏení:

Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc. – pfiedseda
Doc. RNDr. Jifií Kunert, CSc. – ãlen
MUDr. Pavel Grec, CSc. – ãlen
za sekretariát âSBS: Helena Hromadová

Úkol: Provedení inventarizace a odpisÛ zajistí pfiedseda inventarizaãní komise.

Prof. Neãas navrhl, aby do pfií‰tího zasedání HV âSBS byl vytvofien z na‰í databáze
pfiehled o pohybu vûkov˘ch kategorií spoleãnosti.

Úkol: Pfiehled pfiipraví prof. Janisch a H. Hromadová.

Prof. Janisch se obrátil na pfiítomné se Ïádostí o dodání podkladÛ na sekretariát HV
k v˘roãní zprávû o ãinnosti, která musí b˘t pfiedloÏena RVS âR nejpozdûji do 20. ledna
2007. 

Úkol: Îádost o dodání podkladÛ k v˘roãní zprávû o ãinnosti pfiipraví a roze‰le prof.
Janisch a H. Hromadová.

Prof. Mornstein otevfiel otázku – problematiku „zastfie‰ující“ organizace (sdruÏení, ko-
mitétu apod.) âs. biologické spoleãnosti a dal‰ích spoleãností s biologickou orientací.
Smyslem této iniciativy by bylo zaji‰tûní schopnosti komunikace s orgány státní správy
apod., napfi. ve vûci osnov biologie na základních a stfiedních ‰kolách, státních maturit
apod. Na základû diskuse, která k tomuto námûtu probûhla, bude vznesen dotaz na nej-
bliÏ‰í schÛzi Rady vûdeck˘ch spoleãností, do jaké míry mÛÏe tuto funkci plnit RVS.

Babákova medaile RNDr. A. Konûtopskému, CSc., bude pfiedána na nejbliÏ‰ím repre-
zentativním shromáÏdûní âSBS.

Úkol: Zajistí prof. Janisch.

7. Závûr

Na závûr byl termín pfií‰tí schÛze Hlavního v˘boru pfiedbûÏnû stanoven na konec
bfiezna roku 2007.

Zapsala H. Hromadová
Pfieãetli prof. R. Janisch, prof. Mornstein
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Zápis ze schÛze Hlavního v˘boru âs. biologické spoleãnosti
25. dubna 2007 v Brnû

âlenové Hlavního v˘boru

Pfiítomni:
prof. V. Mornstein, prof. F. âiampor, prof. R. Janisch, Ing. J. Ha‰ek, doc. J. Kunert,
prof. S. âech, prof. O. Neãas, prof. I. Ra‰ka, prof. J. Krajãoviã, Mgr. H. âernohorská 

Omluveni:
prof. K. Michalová, prof. A. Svoboda, doc. J. Reischig 

Pfiedsedové poboãek a sekcí

Pfiítomni:
prof. M. âervinka, doc. J. Kunert, RNDr. A. Konûtopsk˘,  MUDr. E. Kotulánová

Omluveni:
prof. V. PÛÏa, Ing. J. Topinka, doc. P. Brezáni, Ing. J. Fulka, prof. L. Dobiá‰, 
Ing. Skládal, RNDr. O. Vrána

Úkoly a závûry ze schÛze HV konané dne 6. 12. 2006

Budou osloveny – Cytogenetická sekce, Spoleãnost bunûãné biologie, âeská spoleã-
nost pro ultrazvuk a âeská a Slovenská spoleãnost pro mutagenezi s v˘zvou k návrhÛm
prezentace spoleãnosti v âTV. Zajistí prof. Janisch a zároveÀ uãiní dotaz na RVS âR
o poskytnutí informací, které spoleãnosti se jiÏ v âTV prezentovaly.

Oslovit prof. Ra‰ku a prof. Smetanu dotazem o moÏnosti pofiádat pfií‰tí XIX. Biologické
dny v Praze – zajistí prof. Janisch.

PfiedsedÛm poboãek a sekcí bude rozeslán pfiehled o placení/neplacení ãlensk˘ch
pfiíspûvkÛ – zajistí Hromadová.

Po dohodû s prof. Neãasem stanovit tématiku, fieãníky a termín pfií‰tího semináfie HV
(„Rizika v˘voje biosféry“) – zajistí prof. Janisch.

Prof. Krajãoviã a prof. âiampor osloví potencionální fieãníky pro pfiipravovanou konfe-
renci nebo semináfi Evoluãní sekce, podle témat nabídnut˘ch pfiedná‰ek bude koncipován
definitivní program.

Prof. Mornstein a prof. Janisch projednají s Dr. Kotulánovou podrobnosti podmínek
nov˘ch kolektivních ãlenÛ pro sekci ultrazvuku.

Prof. Neãas projedná s prof. Kvûtem moÏnost znovuzfiízení Ekologické sekce.
Termín pfií‰tí schÛze HV byl pfiedbûÏnû stanoven na první polovinu ãervna.

1. Zahájení

Zasedání Hlavního v˘boru âs. Biologické spoleãnosti zahájil a v‰echny pfiítomné pfii-
vítal prof. V. Mornstein.



9

ZPRÁVY Z HLAVNÍHO V¯BORU, POBOâEK A SEKCÍ

2. Pfiedání medaile a diplomÛ

Pfied vlastním pracovním programem schÛze pfiedal pfiedseda spoleãnosti prof. V. Morn-
stein
� Babákovu medaili pfiedsedovi Pedagogické sekce RNDr. A. Konûtopskému pfii pfiíleÏi-

tosti jeho 70. narozenin za dlouholetou a plodnou práci v této funkci.
� Diplom ãestného uznání Hlavního v˘boru prof. MUDr. P. Trávníkovi, DrSc., pfii pfiíle-

Ïitosti jeho 60. narozenin za dlouholetou, obûtavou a podnûtnou práci pro âesko-
slovenskou biologickou spoleãnost, zvlá‰tû v Sekci reprodukãní biologie.

3. Schválení zápisu z minulé schÛze HV

V kontrole úkolÛ z posledního zápisu ze schÛze HV âSBS, která se konala dne 6. pro-
since 2006 v Brnû prof. Mornstein konstatoval, Ïe úkoly byly splnûny, nebo jsou zafiazeny
do programu této schÛze. Zápis byl schválen bez pfiipomínek.

Návrh presentace âSBS v âTV

Prof. Mornstein seznámil s obsahem pfiípisu a v˘zvy presidenta AV âR prof. Paãese,
která se t˘ká návrhu formy a náplnû prezentace na‰í spoleãnosti v âTV. Po diskusi v‰ech
pfiítomn˘ch dospûl Hlavní v˘bor k závûru, oslovit na‰e aktivní Spoleãnosti a Sekce, aby
na‰ly vhodná témata k návrhu prezentace. Jedná se o pfiíleÏitostné prezentace nov˘ch
objevÛ nebo problémÛ z rÛzn˘ch oblastí vûdy, a to cestou televizních programÛ, pfiipra-
ven˘ch ústavy AV âR.

Úkol: Budou osloveny – Cytogenetická sekce, Spoleãnost bunûãné biologie, âeská
spoleãnost pro ultrazvuk a âeská a Slovenská spoleãnost pro mutagenezi. 

Zajistí: prof. Janisch a zároveÀ uãiní dotaz na RVS âR o poskytnutí informací, které
spoleãnosti se jiÏ prezentovaly.

XIX. Biologické dny 

V záleÏitosti Biologick˘ch dnÛ, které se uskuteãní v r. 2008, budou osloveni prof.
I. Ra‰ka a prof. K. Smetana s tím, Ïe pokud by odmítli konání v Praze, prof. âervinka
pfiedbûÏnû pfiislíbil moÏnost uspofiádat XIX. Biologické dny v Hradci Králové.

4. Zpráva pfiedsedy

Prof. Mornstein podrobnû seznámil s pfiípisem Rady vûdeck˘ch spoleãností âR a s pfií-
lohou návrhu znûní Statutu (dfiíve Stanovy) RVS âR.

Závûr: Ïádn˘ z pfiítomn˘ch nevznesl pfiipomínku a souhlasí se znûním Statutu.

5. Zpráva vûdeckého tajemníka

XV. Cytoskeletální klub

Za nepfiítomného prof. Svobodu, podal prof. Janisch informaci ãlenÛm HV o stavu pfií-
prav XV. Cytoskeletálního klubu, kter˘ zaji‰Èuje Sekce bunûãné biologie. Dosud je pfiihlá-
‰eno zhruba 30 úãastníkÛ a 7 pfiedná‰ek. Vzhledem ke zmen‰ujícímu se poãtu úãastníkÛ
a pfiedná‰ek bylo doporuãeno, aby tato konference byla pofiádána v intervalu 2 let. 
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Schválen˘ rozpoãet pro rok 2007

Vûdeck˘ tajemník informoval Hlavní v˘bor o pfiidûlené v˘‰i schváleného rozpoãtu RVS
pro rok 2007 a následném pfierozdûlení na realizaci projektÛ na‰í spoleãnosti.

Závûr: HV âSBS vzal na vûdomí a souhlasí. 

Placení ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ

Prof. Janisch informoval o stavu plateb ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ. Upozornil v‰echny pfied-
sedy poboãek a sekcí, aby pfiipomnûli sv˘m ãlenÛm povinnost uhradit ãlenské pfiíspûvky.

Úkol: PfiedsedÛm poboãek a sekcí bude rozeslán pfiehled o placení/neplacení ãlen-
sk˘ch pfiíspûvkÛ.

Zajistí: Hromadová

Semináfie HV

Témata semináfiÛ pfiipraví prof. Neãas do poloviny mûsíce ãervna, navrhuje jako jedno
z moÏn˘ch témat: „Rizika v˘voje biosféry“. Po stránce organizaãní bude semináfie zaji‰-
Èovat prof. Janisch.

Závûr: Úkol trvá.

Sekce evoluãní biologie

Pfiipravuje se konference o problematice Evoluãní biologie. Prof. Krajãoviã a prof.
âiampor osloví potencionální fieãníky, podle témat nabídnut˘ch pfiedná‰ek bude konci-
pován definitivní program. Konference by se mohla uskuteãnit v DPV SAV ve Smole-
nicích, organizací je povûfien prof.Krajãoviã. Pfiedpokládan˘ termín je rok 2008.

Zpravodaj (náplÀ 1. ãísla 2007)

Prof. Janisch podal informaci o obsahu 1. ãísla Zpravodaje. Hlavní v˘bor vzal zprávu
vûdeckého tajemníka na vûdomí.

Závûr: Zpravodaj bude nyní zaslán i biologicky orientovan˘m sestersk˘m spoleã-
nostem.

Vûková struktura ãlenÛ âSBS

Pfiedseda spoleãnosti prof. Mornstein uzavfiel diskusi s tím, Ïe by bylo dobré se po-
ohlédnout po vhodn˘ch kandidátech do 40 let, poãet pfiihlá‰ek v souãasné dobû je cca 4
aÏ 6 roãnû.

Závûr: âlenové v˘boru vzali na vûdomí.

Kolektivní ãlenství v âeské spol. pro ultrazvuk

MUDr. Kotulánová pfiedloÏila poÏadavek na uzavfiení smlouvy o kolektivním ãlenství
v âeské spoleãnosti pro ultrazvuk v medicínû. Jednalo by se o zaregistrování v na‰í
âsBS (celkem cca 4 sponzofii à 12 000 Kã roãnû).

Závûr: Diskuse, která se rozvinula aÏ po odchodu dr. Kotulánové (napfi. stanovení
obecn˘ch pravidel pro celou spoleãnost, 15 % pfienechat âSBS, jako pfiíspûvek apod.)
byla uzavfiena s tím, Ïe tento poÏadavek bude projednán je‰tû jednou a to osobnû
s dr. Kotulánovou. Jednání se úãastní prof. Mornstein, a prof. Janisch.



11

ZPRÁVY Z HLAVNÍHO V¯BORU, POBOâEK A SEKCÍ

6. Zprávy z poboãek a sekcí

Brnûnská poboãka pravidelnû o své ãinnosti v˘bor informuje a akce jsou prezentovány
na www stránce spoleãnosti.

Poboãka v Hradci Králové – zprávu o její ãinnosti podal prof. âervinka, kaÏdou první
stfiedu v mûsíci je setkání ãlenÛ této poboãky.

Pedagogická sekce – pfiedseda dr. Konûtopsk˘ na schÛzích v˘boru âSBS pravidelnû
informuje o aktivitách v Pedagogické sekci. 

Cytogenetická sekce – na v˘boru spoleãnosti je zastoupena prof. Michalová Mgr.
âernohorskou, která v˘bor informovala o pfiípravách 40. konference sekce.

Doc. Kunert, jako hospodáfi HV úzce spolupracuje s úãetní spoleãnosti a je informován
o ãerpání rozpoãtu apod. 

7. Pfiihlá‰ky nov˘ch ãlenÛ

Do spoleãnosti byli pfiijati 4 noví ãlenové:
MUDr. Pavel Mudra, (âeská spoleãnost pro ultrazvuk)
RNDr. Marcela Vyletûlová, Ph.D., Brno, (Spoleãnost bunûãné biologie)
RNDr. Pavel Rösner, PhD. (âeská a slovenská spoleãnost pro mutagenezi zev. pro-

stfied.)
RNDr. Miroslav Machala, CSc., (âeská a slovenská spoleã. pro mutagenezi zev. pro-

stfied.)

Závûr: Pfiítomni ãlenové zájemce o ãlenství v âSBS odsouhlasili jejich zafiazení do na‰í
spoleãnosti.

8. RÛzné

Prof. Mornstein informoval o zájmu firmy Electric Medical Service, s. r.o. o kolektivní
ãlenství ve spoleãnosti – s jejich ãlenstvím HV souhlasí. 

Spoleãnost bunûãné biologie, prof. Ra‰ka podal informaci o plánované jednodenní
konferenci o „Bunûãném jádfie“. Oslovil jiÏ cca 4–5 fieãníkÛ, nyní se snaÏí sehnat dotaci
a sponzory, pfiedpokládan˘ termín konání konference je fiíjen 2007.

Prof. Neãas informoval v˘bor spoleãnosti o zájmu a moÏnosti obnovení, nebo znovu
zfiízení Ekologické sekce.

Závûr: HV souhlasí se znovu ustanovením Ekologické sekce pfii âSBS a poÏádal prof.
Neãase, aby vstoupil do jednání s prof. Kvûtem z âesk˘ch Budûjovic. O v˘sledcích jed-
nání bude prof. Neãas informovat v˘bor âSBS na pfií‰tím zasedání.

9. Závûr

Na závûr prof. Mornstein, pfiedseda spoleãnosti podûkoval v‰em pfiítomn˘m za úãast
a stanovil termín pfií‰tí schÛze Hlavního v˘boru pfiedbûÏnû na 1. polovinu mûsíce ãervna
roku 2007.

Zapsala H. Hromadová
Pfieãetli prof. R. Janisch, prof. Mornstein
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Zpráva o ãinnosti âs. biologické spoleãnosti
v r. 2006

Struktura âs. biologické spoleãnosti v uplynulém období

V roce 2006 pracovala âs. biologická spoleãnost jednak v územnû ãlenûn˘ch poboã-
kách a jednak v odbornû ãlenûn˘ch sekcích bez lokálního omezení. Jednotlivé poboãky
jsou celkem v 5 regionech âeské republiky – v Praze, Brnû, Hradci Králové, Olomouci,
Ostravû. Na Slovensku pÛsobí Slovenská biologická spoleãnost v Bratislavû s poboãkou
v Ko‰icích.

Odborné sekce âs. biologické spoleãnosti pracovaly v 9 odborn˘ch oblastech. Jsou to
Cytogenetická sekce, Sekce evoluãní biologie, âeská a Slovenská spoleãnost pro muta-
genezi zevním prostfiedím, Pedagogická sekce, Sekce pro biologii nízk˘ch teplot, âeská
spoleãnost pro ultrazvuk, Sekce reprodukãní biologie, Spoleãnost pro bunûãnou biologii
a Sekce biofyzikální.

Poboãky i sekce spoleãnosti vytváfiejí své vlastní odborné programy.
âinnost âSBS koordinoval do 22. 2. 2006 Hlavní v˘bor ve sloÏení: pfiedseda prof.

MUDr. Oldfiich Neãas, DrSc., I. místopfiedseda prof. MUDr. Fedor âiampor, DrSc., II. mís-
topfiedseda doc. RNDr. Jifií Kunert, DrSc., vûdeck˘ tajemník prof. MUDr. Roman Janisch,
DrSc., hospodáfi doc. RNDr. Josef Reischig, CSc., ãlenové doc. RNDr. Josef Berger,
CSc., prof. MUDr. et RNDr. Svatopluk âech, DrSc., prof. RNDr. Milan Hejtmánek, DrSc.,
prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc., prof. RNDr. Ivan Ra‰ka, DrSc., prof. MUDr. Augustin
Svoboda, CSc., revizofii prof. MUDr. et RNDr. Miroslav âervinka, CSc., prof. RNDr.
Vojtûch Mornstein, CSc.

Nov˘ Hlavní v˘bor a volba pfiedsednictva byla uskuteãnûna na schÛzi HV âSBS dne
22. 2. 2006 v Brnû: pfiedseda nového v˘boru byl zvolen. prof. RNDr. Vojtûch Mornstein,
CSc., pfiedsednictvo nového Hlavního v˘boru: I. místopfiedseda prof. MUDr. Fedor âiam-
por, DrSc., II. místopfiedseda prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., vûdeck˘ tajemník
prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc., hospodáfi doc. RNDr. Jifií Kunert, DrSc.,ãlenové: prof.
MUDr. et RNDr. Svatopluk âech, DrSc., prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc., prof. MUDr.
Oldfiich Neãas, DrSc., Prof. RNDr. Ivan Ra‰ka, DrSc., doc. RNDr. Josef Reischig, CSc.,
revizofii úãtÛ: Ing. J. Ha‰ek, CSc., a prof. RNDr. Juraj Krajãoviã, CSc.

V uplynulém roce se Hlavní v˘bor se‰el 22. února a 6. prosince. Pfiedsednictvo
Hlavního v˘boru se se‰lo nûkolikrát podle aktuální potfieby. HV âSBS uspofiádal dne
4. 4. 2006 Semináfi na téma sociobiologie, kter˘ se konal v Brnû. Dne 2. 5. 2006 se ko-
nalo Valné shromáÏdûní âs. biologické spoleãnosti u pfiíleÏitosti 29. Pracovních dnÛ
Spoleãnosti pro mutagenezi zevním prostfiedím a konference Aktuální problémy genetické
toxikologie. Na Valném shromáÏdûní byla na programu X. Babákova pfiedná‰ka MUDr.
Radima ·ráma, DrSc. „Perspektivy mutageneze“. Valné shromáÏdûní udûlilo MUDr.
·rámovi Babákovu medaili.

âs. Biologická spoleãnost má webovou stránku: http://www.med.muni.cz/biolspol/, kde
jsou prÛbûÏnû zvefiejÀovány informace o aktivitách Spoleãnosti.
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Vûdecká aktivita a pfiehled uskuteãnûn˘ch akcí v roce 2006

1. Mezinárodní sympozium Cytokinematics 2006 uspofiádala 10.–12. 9. 2006 po-
boãka v Hradci Králové. Sympozium bylo vûnované otázkám dynamiky bunûãn˘ch dûjÛ
v ‰ir‰ím kontextu biomedicínsk˘ch vûd. Jde skuteãnû o tradiãní akci, jejíÏ historie sahá aÏ
do roku 1969 a je pevnû spojena s Ústavem lékafiské biologie a genetiky v Hradci Králové.
V roce 1969 probûhlo historicky první setkání ãesk˘ch a zahraniãních odborníkÛ zab˘vají-
cích se mikrokinematografií, jako v˘zkumnou metodou v oboru cytologie. Dal‰í setkání pro-
bíhala v Hradci Králové pravidelnû ve tfií aÏ ãtyfilet˘ch intervalech, celkem se jich uskuteã-
nilo jiÏ deset. Celou 37 let trvající historii tûchto vûdeck˘ch setkání shrnul ve své úvodní
pfiedná‰ce prof. âervinka pfii zahájení sympozia. V následné diskusi zaznûl jednoznaãn˘
názor, Ïe tak dlouhou, nepfieru‰enou tradicí se mÛÏe pochlubit jen nûkolik svûtov˘ch sym-
pozií. Velikostí zÛstalo sympozium vûrno své tradici men‰ích, ale o to intenzivnûj‰ích setkání
(poãet úãastníkÛ byl 55, z toho 8 ze zahraniãí). Tento fakt byl ocenûn zejména studenty
a zaãínajícími vûdeck˘mi pracovníky, ktefií mûli daleko vût‰í prostor a moÏnost diskutovat
o vûdeck˘ch problémech a navazovat kontakty. Vûdeck˘ program byl zahájen pfiedná‰kou,
kterou za‰títila The Royal Microscopical Society. Sdûlení pfiednesl prof. Juergen Bereiter-
-Hahn na téma What relates mitochondrial dynamics to aging? Byla to brilantní prezentace
s vynikající dokumentací vãetnû unikátních video sekvencí. Prof. Bereiter-Hahn je v Nûmec-
ku velmi známá osobnost, dlouhou fiadu let je víceprezidentem jedné z nejvût‰ích nûmec-
k˘ch univerzit, Univerzity J. W. Goetha ve Frankfurtu nad Mohanem. První sekci moderoval
druh˘ v˘znamn˘ host konference prof. Alan Boyde z Lond˘na, kter˘ je pfiedstavitelem The
Royal Microscopical Society. Prof. Boyde je jedním z nejvût‰ích odborníkÛ v oblasti svûtelné
mikroskopie a je nositelem fiady vûdeck˘ch ocenûní. Mimo jiné v roce 1996 získal titul
Doctor honoris causa Univerzity Karlovy, jako ocenûní jeho mimofiádn˘ch zásluh o rozvoj
mikroskopie v âeské republice. Následovala pfiedná‰ka prof. âervinky, ve které upozornil
na základní principy vnímání pohybu, demonstroval nûkteré iluze pohybu a hovofiil o meto-
dick˘ch problémech dlouhodobého sledování bunûk. V dal‰ích sekcích zaznûly pfiedná‰ky
vûnované dynamice bunûk, dynamice jednotliv˘ch organel a interakcím molekul v Ïiv˘ch
buÀkách. Posluchaãe zaujala pfiedná‰ka P. Tomanãáka o hodnocení dynamiky genové
exprese v reálném ãase. Velmi zajímavá byla pfiedná‰ka A. Boyde o stereoskopické 3D fiád-
kovací elektronové mikroskopii. Z technick˘ch novinek zaujala demonstrace speciálního ho-
lografického mikroskopu, kter˘ vyuÏívá zcela nov˘ zobrazovací princip (A. Kolman se spo-
lupracovníky z Vysokého úãení technického v Brnû). Velmi zajímavá byla i demonstrace
laserové pinzety autorÛ z Ústavu pfiístrojové techniky v Brnû. Toto kompaktní zafiízení umoÏ-
Àuje cílenou manipulaci s jednotliv˘mi buÀkami i bunûãn˘mi organelami. Zajímav˘m mo-
mentem sympozia byla i organizace plakátové sekce, kdy pfiedsedající sekce doc. Rudolf
provádûl v‰echny úãastníky mezi jednotliv˘mi postery a jejich autofii poskytli v‰em krátk˘
v˘klad t˘kající se prezentované problematiky a odpovídali na dotazy. Kromû pfiedná‰ek
a posterÛ byla ãást jednacího ãasu vyhrazena panelové diskusi, která se t˘kala manipulací
s digitální obrazovou dokumentací, a to zejména technick˘mi, vûdeck˘mi a etick˘mi hrani-
cemi tûchto manipulací. V názorov˘ch v˘mûnách se projevily rozdíly v pfiístupu k této pro-
blematice. V‰ichni úãastníci sympozia obdrÏeli sborník pfiíspûvkÛ z konference. Program
sympozia a abstrakta pfiíspûvkÛ prezentovan˘ch na Cytokinematics 2006 jsou k dispozici
také na http://www.cytokinematics.eu.

2. Spoleãnost bunûãné biologie pofiádala jiÏ tradiãní XIV. Cytoskeletální klub, kter˘
se konal opût ve Vranovské Vsi u Znojma v Hotelu Club 17.–19. 5. 2006. Setkání zorga-
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nizovala pracovní skupina pod vedením Ing. Jifiího Ha‰ka a doc. Pavly Binarové z Mikro-
biologického ústav AV âR jako hlavní akci Spoleãnosti bunûãné biologie, která je souãástí
âs. biologické spoleãnosti. OrganizátorÛm se podafiilo zajistit aktivní úãast tfií v˘znamn˘ch
zahraniãních badatelÛ, ktefií program obohatili zajímav˘mi tématy ve sv˘ch pozvan˘ch
pfiená‰kách. Péter Lénárt z Heidelbergu pfiedná‰el o úloze aktinu v distribuci chromo-
somÛ pfii meiose, Laszlo Borge z Lond˘na prezentoval nové poznatky o vztahu cytoske-
letu a proteinkináz pfii regulaci rÛstu a v˘voje rostlin a Francisco Riviero z Kolína hovofiil
o v˘hodách modelu Dyctiostelia pro studium cytoskeletu. Oprávnûnost kaÏdoroãního po-
fiádání klubu potvrdil celkov˘ poãet 27 pfiednesen˘ch sdûlení. PfieváÏná ãást jednání kon-
ference byla vedena v angliãtinû.

3. Pfiedná‰kové odpoledne Spoleãnosti bunûãné biologie âsBS „Funkãní orga-
nizace bunûãného jádra“ se uskuteãnilo 4. kvûtna 2006 PurkyÀÛv ústav 1. LF UK,
v Praze v návaznosti na EMBO workshop. Pfiedná‰elo ‰est vynikajících pozvan˘ch vûdcÛ:
Prof. William Earnshaw, University of Edinburgh, „How chromosomal passenger proteins
help us avoid aneuploidy and cancer“, Prof. Yuri Lazebnik, Cold Spring Harbor Labora-
tory, „Cell fusion and cancer“, Prof. A. Greg Matera, Case Western Reverse University,
Cleveland, USA, „Understanding spinal muscular atrophy: How small RNAs can cause big
problems“, Prof. Wendy Bickmore, Western General Hospital, Edinburgh, „Analysing the
spatial organisation of chromatin „, Prof. Angus Lamond, , University of Dundee, Dundee,
United Kingdom, „Time-lapse approaches to studying protein dynamics“, Prof. Roland
Foisner, Medical University, Vienna, „Functions of Lamin-LAP complexes in adult stem
cell activity and their potential involvement in lamin-linked diseases“. Na pfiedná‰kové od-
poledne pfii‰lo bezmála 160 úãastníkÛ. Navíc t˘m z âeské televize udûlal s fieãníky roz-
hovory, které byly zpracovány do pofiadu Planeta Vûda. V nûm také vystoupili dal‰í dva
pozvaní fieãníci EMBO workshopu, prof. Y. Gruenbaum z Izraele a ná‰ svûtovû proslul˘
vûdec, prof. J. Bártek z Dánska.

4. Functional Organization of the Cell Nucleus, EMBO Workshop se konal v hotelu
ILF, Praha 5.– 8. kvûtna 2006 jako jiÏ tfietí workshop EMBO o bunûãném jádfie, kter˘ se
uskuteãnil v Praze. Vûdeck˘ program obsahoval osm pfiedná‰kov˘ch sekcí (viz. rovnûÏ
http://lge.lf1.cuni.cz/embo06.html): Chromatin a struktura chromozomÛ, Organizace ja-
derného prostoru, Architektura jádra a genová exprese, Dynamika a plasticita jádra,
Vyzrávání RNA a pohyb RNA v jádfie, Jadérko a jaderné organely, Jadern˘ obal a nukleo-
cytoplazmatick˘ transport, Jádro v apoptóze a nemoci. V˘tah z vûdeckého programu byl
nedávno zvefiejnûn v EMBO Reports (advanced online publication, 27. 10. 2006). Vedle
pfiedem stanoveného vûdeckého programu byla díky evaluaãní komisi (ãlenové: Y. Gruen-
baum, T. Cremer a H. Herrmann) uspofiádána devátá pfiedná‰ková sekce zahrnující krat‰í
pfiedná‰ky vybran˘ch plakátov˘ch sdûlení. Zb˘vající úãastníci mûli v této sekci moÏnost
„one slide“ sdûlení. Mimo to vybrala evaluaãní komise tfii nejlep‰í postery, které získaly
ceny Journal of Cell Biology a Trends in Cell Biology. Workshopu se zúãastnilo 115 pra-
covníkÛ z celého svûta. Z toho bylo 30 pozvan˘ch fieãníkÛ a 31 fieãníkÛ vybran˘ch na
základû zaslaného abstraktu.

5. Poboãka âs. biologické spoleãnosti v Brnû ve spolupráci s Veterinární a farma-
ceutickou univerzitou Brno, Masarykovou univerzitou, âeskou fyziologickou spoleãností,
Spoleãností veterinárních lékafiÛ a Spoleãností pro dûjiny vûd a techniky uspofiádala 
31. kvûtna 2006 Vzpomínkové odpoledne k pfiíleÏitosti 80. v˘roãí úmrtí Edwarda
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Babáka spojené s vernisáÏí v˘stavy dokumentÛ z Babákova Ïivota a díla, kterou pfiipra-
vil Dr. Z. Franc. Vztah Edwarda Babáka k âs. biologické spoleãnosti v ‰ir‰ích souvislos-
tech pfiiblíÏil úãastníkÛm setkání prof. Svoboda, jeho pfiíspûvek byl pfiednesen na téma
„E. Babák – zakladatel Biologické spoleãnosti“.

6. Pracovní dny âeské a slovenské spoleãnosti pro mutagenezi zevním pro-
stfiedím, které se konaly na 2.– 4. 5. 2006 v Národním centru o‰etfiovatelství a nelékafi-
sk˘ch zdravotních oborÛ v Brnû probûhly ve znamení pfiíprav na ãervencovou konferenci
Evropské spoleãnosti pro mutagenezi v Praze, kdy fiada úãastníkÛ vyuÏila moÏnosti pre-
zentovat svá sdûlení pro následnou evropskou konferenci v Praze na „domácím“ fóru
a svá sdûlení po diskusi s ãesk˘mi a slovensk˘mi kolegy je‰tû upravit. V první ãásti kon-
ference byly pfiedneseny vyÏádané pfiedná‰ky k aktuálním problémÛm genetické toxi-
kologie. Jedním z tûchto problémÛ byla dlouho diskutovaná otázka zafiazení cytogene-
tické anal˘zy periferních lymfocytÛ do preventivních lékafisk˘ch prohlídek pfii expozici
mutagenÛm a karcinogenÛm. Na toto téma pfiednesli zásadní pfiedná‰ky Dr. Pavel
Rössner st., Dr. Radim ·rám z Ústavu experimentální medicíny AV âR a Dr. Hána
Lehocká ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravû. V následné diskusi se v˘bor spo-
leãnosti rozhodl vytvofiit pracovní skupinu vedenou Dr. Rössnerem, která pfiipraví pod-
klady pro spoleãné jednání v˘boru na‰í spoleãnosti se Spoleãností pracovního lékafiství
âLS JEP. Tato pracovní skupina následnû vytipovala profesionální expozice pfii nichÏ by
mûla b˘t cytogenetická anal˘za studována. Dal‰í blok vyÏádan˘ch pfiedná‰ek se za-
b˘val v˘sledky fiady zajímav˘ch experimentálních studií. Jednou z centrálních otázek
mechanismu vzniku nádorového bujení je otázka úlohy genotoxick˘ch a negenotoxic-
k˘ch karcinogenÛ. Ukazuje se, Ïe napfi. látky ze skupiny polycyklick˘ch aromatick˘ch
uhlovodíkÛ (PAU) mohou pÛsobit jak genotoxicky, tj. interagovat s DNA za tvorby tzv.
DNA aduktÛ, tak ovlivÀovat bunûãn˘ cyklus, proliferaci, apoptózu a mezibunûãnou ko-
munikaci, tj. pÛsobit jako negenotoxické karcinogeny. Velmi zajímavou pfiedná‰ku na
toto téma pfiednesl dr. Machala z V˘zkumného ústavu veterinárního lékafiství v Brnû.
Dále bylo pfiedneseno nûkolik vyÏádan˘ch pfiedná‰ek na téma vlivu genetick˘ch poly-
morfismÛ. Ing. Topinka poukázal na moÏnou souvislost polymorfismu v DNA reparaãním
genu XPD s frekvencí respiraãních onemocnûní (specificky bronchitid) u dûtí v ranném
vûku. Dr. Gurská z Ústavu experimentální onkologie SAV v Bratislavû upozornila na
úlohu genu hOGG1 v reparaci oxidaãního po‰kození DNA. Zajímavé pfiíspûvky na téma
genetick˘ch polymorfismÛ pfiednesli Dr. DÏupinková (Slovenská zdravotnická universita
v Bratislavû). VyuÏití metod molekulární epidemiologie v oblasti studia rakoviny prsu pre-
zentoval Dr. Souãek (Státní zdravotní ústav), kter˘ poukázal na zmûny exprese cyto-
chromÛ P450 pfii tomto onemocnûní. Dr. Vodiãka (Ústav experimentální medicíny AV
âR) demonstroval zv˘‰en˘ v˘skyt nûkter˘ch metabolick˘ch a DNA reparaãních poly-
morfismÛ u pacientÛ s nádory tlustého stfieva a koneãníku. MoÏnosti vyuÏití anal˘zy
DNA aduktÛ pfii studiu mechanismu pÛsobení nûkter˘ch genotoxick˘ch látek pfiednesla
doc. Stiborová (Pfiírodovûdecká fakulta UK v Praze). Komplexní pfiístup pfii hodnocení
oxidaãního stresu demonstroval ve své pfiedná‰ce Dr. Rössner ml. (Ústav experimen-
tální medicíny AV âR), kter˘ ve své metodické pfiedná‰ce seznámil pfiítomné s nov˘mi
metodami studia oxidaãního po‰kození DNA, proteinÛ a lipidÛ. Jedním ze závaÏn˘ch
problémÛ genetické toxikologie je kvalita spermií u mlad˘ch muÏÛ. Prof. Rube‰
(V˘zkumn˘ ústav veterinárního lékafiství v Brnû), pfiednesl na toto téma velmi zdafiilou
didaktickou pfiedná‰ku, která jednak rozebrala sloÏitost procesu oplodnûní z teoretic-
kého hlediska a jednak ukázala nûkteré v˘sledky studie provádûné na populaci mlad˘ch
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muÏÛ v Praze a v Brnû. Z pfiihlá‰en˘ch sdûlení zaujala zejména pfiedná‰ka Dr. Novotné
(Ústav experimentální medicíny AV âR), která prezentovala data o po‰kození DNA
u praÏsk˘ch policistÛ trávicích vût‰inu pracovního ãasu ve vnûj‰ím prostfiedí s vy‰‰ím
obsahem genotoxick˘ch látek v ovzdu‰í. Z hlediska interpretace dat o chromozomál-
ních aberacích studovan˘ch metodou FISH bylo zajímavé sdûlení Dr. Rössnerové
(Ústav experimentální medicíny AV âR) o stabilitû detegovan˘ch chromozomálních
zmûn. Celkovû lze hodnotit setkání genetick˘ch toxikologÛ v Brnû velmi pozitivnû, neboÈ
se v jeho rámci prolínají ãistû teoretické studie s otázkami praktického vyuÏití pouÏit˘ch
metod v lékafiské praxi. 

7. 36. V˘roãního zasedání Evropské spoleãnosti pro mutagenezi zevním pro-
stfiedím se konalo 2.-6. 6. 2006 v Praze. Hlavním pofiadatelem akce byl Ústav experi-
mentální medicíny AV âR ve spolupráci se Spoleãností pro mutagenezi zevním pro-
stfiedím âeskoslovenské biologické spoleãnosti. Konference se zúãastnil rekordní poãet
cca 450 delegátÛ ze 40 zemí nejen z Evropy, ale i z fiady mimoevropsk˘ch státÛ, zejména
USA a Japonska. Velmi rozsáhl˘ vûdeck˘ program zahrnoval nejaktuálnûj‰í témata ge-
netické toxikologie, environmentální mutageneze i molekulární epidemiologie. Jednání
probíhala ve 3 paralelních sekcích, ve kter˘ch se uskuteãnilo 17 symposií a 4 workshopy.
Prezentováno bylo pfies 200 posterÛ. Zásadními body programu byly 3 plenární pfied-
ná‰ky pfiednesené pfiedními svûtov˘mi odborníky v oblasti mutageneze a karcinogeneze:
Pierre Hainaut z Mezinárodní agentury pro v˘zkum rakoviny v Lyonu, kter˘ hovofiil o v˘-
znamu mutací v supresorovém genu TP53k, Fred Kadlubar z Národního centra pro toxi-
kologick˘ v˘zkum v Jeffersonu (USA), kter˘ hovofiil o nutrigenomice, a David DeMarini,
president Mezinárodní asociace spoleãností pro mutagenezi zevním prostfiedím (IAEMS),
kter˘ hovofiil o nov˘ch aspektech vyuÏití Amesova testu pfii hodnocení mutagenního
úãinku chemick˘ch látek. Odborn˘ program konference byl ve znamení nástupu nov˘ch
metod genomiky, kter˘m byl vûnován nejen speciální workshop, ale i nûkterá symposia.
PouÏití genomiky v toxikologii vytvofiilo zcela nov˘ obor – toxikogenomiku, jejíÏ souãastí je
i studium mechanismÛ karcinogeneze s vyuÏitím anal˘zy genové exprese. K pochopení
individuální vnímavosti k pÛsobení karcinogenÛ by mûly vést nové techniky studia jedno-
nukleotidov˘ch polymorfismÛ (SNPs) v nûkter˘ch genech. Na konferenci pfiedná‰ela
i fiada odborníkÛ z âeské republiky, zejména z Ústavu experimentální medicíny AV âR
(R. ·rám, P. Rössner, J. Topinka, P. Vodiãka, B. Novotná), V˘zkumného ústavu veterinár-
ního lékafiství (J. Rube‰, M. Machala), Pfiírodovûdecké fakulty UK v Praze (M. Stiborová),
Biofyzikálního ústavu AV âR (J. Vondráãek). Dal‰í úãastníci z âR prezentovali své v˘-
sledky formou posterÛ. Celkovû je moÏno konstatovat, Ïe konference pfiispûla k dal‰ímu
zapojení ãesk˘ch vûdeck˘ch pracovi‰È do mezinárodní spolupráce a byla iniciována fiada
podnûtÛ pro budoucí spoleãné projekty. S materiály konference vãetnû knihy abstrakt je
moÏno se seznámit na Ústavu experimentální medicíny AV âR, VídeÀská 1083, 142 20
Praha 4, tel. 241 062 675 (J. Topinka), mail: jtopinka@biomed.cas.cz. BliÏ‰í informace
o kongresu jsou na www.med.muni.cz/biolspol. 

8. 39. V˘roãní konference Cytogenetické sekce, uspofiádala Cytogenetická sekce
âs. biologické spoleãnosti ve spolupráci se Spoleãností lékafiské genetiky âLS JEP
a Nemocnicí âeské Budûjovice, a.s. v âesk˘ch Budûjovicích 14. a 15. záfií za úãasti témûfi
150 odborníkÛ. Akce byla akreditována pro lékafie (âeská lékafiská spoleãnost JEP), pro
ostatní vysoko‰koláky (Komora vysoko‰kolsky vzdûlan˘ch odborn˘ch pracovníkÛ ve
zdravotnictví âR) i pro laborantky a zdravotní sestry (Profesní a odborová unie zdravot-
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nick˘ch pracovníkÛ âech, Moravy a Slezska), takÏe v‰ichni, ktefií se rozhodli tohoto se-
tkání zúãastnit, se mohli tû‰it nejen na spoustu nov˘ch odborn˘ch informací, ale i na bo-
dov˘ pfiírÛstek do systému celoÏivotního vzdûlávání. Prezentace probíhala v novém pfied-
ná‰kovém sále Biologického centra Akademie vûd âeské republiky. První den patfiil
nádorové cytogenetice – v samostatn˘ch blocích byly prezentovány pfiedná‰ky z hema-
toonkologickou tématikou, diagnostikou solidních tumorÛ, tradiãnû silnû byl obsazen blok
vûnovan˘ mnohoãetnému myelomu, do kterého pfiispûla vût‰ina laboratofií sdruÏen˘ch
v âeské myelomové skupinû. Odborn˘ program tohoto dne byl uzavfien tfiemi pfiedná‰-
kami z oblasti genetiky ÏivoãichÛ – aãkoliv tyto pfiíspûvky pÛsobily v jinak humánnû
orientovaném programu exoticky, fylogenetická studie antilop Tragelapinae nebo evoluce
pohlavních chromozomÛ mot˘lÛ, byla pfiíjemnou zmûnou a pro klinicky orientované úãast-
níky nov˘m pohledem na cytogenetické anal˘zy. Na závûr probûhla plenární schÛze
Cytogenetické sekce âs. biologické spoleãnosti, kterou vedla prof. Michalová. Druh˘ den
byl vûnován klinické a prenatální diagnostice. Jednotlivé pfiedná‰ky vûnované preimplan-
taãní, prenatální a klinické genetice, byly stfiídány bohat˘mi diskusemi. V této Ïivé a pra-
covní atmosféfie se úãastníci dobrali konce programu, kdy ãeskobudûjoviãtí pofiadatelé
pfiedali ‰tafetu prof. Michalové, která byla za Centrum nádorové cytogenetiky 1. LF UK
a VFN Praha povûfiena pofiádáním 40. v˘roãní konference Cytogenetické sekce v roce
2007. 

9. Jesenné pracovné dni âeské a slovenské spoleãnosti pro mutagenezi zevním
prostfiedím pod názvem Genetická toxikológia a prevencia rakoviny se uskuteãnily
dnech 23.– 25. 10. 2006 se v Bratislavû a jeho spoluorganizátory byly jiÏ tradiãnû Ústav
experimentálnej onkológie Slovenskej Akadémie vied (SAV) a Slovenská zdravotnícká
univerzita. Mezinárodní konference probûhla pod odbornou zá‰titou Sekcí pracovníkÛ
s tkáÀov˘mi kulturami Onkologické spoleãnosti Slovenské lékafiské spoleãnosti. Více neÏ
ãtyfii desítky pfiedních odborníkÛ v oblasti genetické toxikologie zde v prÛbûhu konferenã-
ních dní prezentovaly 18 odborn˘ch sdûlení a 17 posterÛ, ve kter˘ch byl dán ‰irok˘ pro-
stor mlad˘m odborníkÛm z fiad pracovníkÛ preventivní medicíny v rámci krátk˘ch postero-
v˘ch sdûlení. Z prezentovan˘ch odborn˘ch prací je moÏné vysledovat pfievaÏující trend
v této odborné oblasti. Nosn˘mi tématy byly: úloha oxidativního stresu v genotoxickém
procesu, otázky moÏné prevence oxidativního po‰kození, role genetického polymorfismu,
profesionální expozice genotoxikantÛm a potfieba legislativního zakotvení odborn˘ch po-
znatkÛ v oblasti genetické toxikologie. Závûrem lze jen konstatovat, Ïe vûdecké poznání
v oblasti genetické toxikologie je v âeské a Slovenské republice na svûtové úrovni a je
moÏné jen doufat, Ïe tyto poznatky najdou brzy i své uplatnûní v praxi prostfiednictvím
pfiijaté legislativy.

10. 18. Evropského kongresu ultrasonografie se zúãastnili z âeské republiky jediní
dva zástupci MUDr. E. Kotulánová a doc. MUDr. F. ZáÈura. Kongres se konal v Bologni.
KaÏdoroãní nejvût‰í evropsk˘ sonografick˘ kongres je vÏdy spojen i se schÛzí v˘boru
Evropské federace národních spoleãností pro ultrazvuk v medicínû a biologii (EFSUMB).
Federace v této chvíli sdruÏuje 28 národních spoleãností a to pfiedev‰ím ze zemí Evropské
unie, ãlenem je ale napfiíklad i Izrael. Spoleãnû takto zastfie‰uje EFSUMB celkem 19 568
ãlenÛ-lékafiÛ sonografistÛ – napfiíã v‰emi klinick˘mi obory .Nejpoãetnûji jsou zde zastou-
peni lékafii Nûmecka a ·v˘carska, nejmen‰í poãet ãlenÛ má âeská republika, Slovensko
a Maìarsko. SchÛze v˘boru EFSUMB se zúãastnilo celkem 22 presidentÛ národních spo-
leãností. Byla projednána závûreãná zpráva vyúãtování za uplynulé období, pfiedstavily se
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kandidátské zemû soutûÏící o uspofiádání evropské konference v r. 2010, vyhrála KodaÀ.
Byly projednány a odsouhlaseny principy evropsk˘ch ‰kolících akcí, zásady pro teore-
tickou a praktickou v˘uku diagnostického UZ pro jednotlivé stupnû odbornosti (od mini-
málních znalostí aÏ po certifikát ‰kolitele). Byla téÏ odsouhlasena prÛbûÏná zpráva sta-
novující doporuãení vyuÏití UZ kontrastních látek v klinické praxi. V‰echny tyto dokumenty
jsou k nahlédnutí na oficielních webov˘ch stránkách EFSUMB 

11. XXIX. Dny lékafiské biofyziky se konaly ve dnech 16.–18. 5. 2006 v Bratislavû,
v areálu v˘stavi‰tû Incheba. Konference se zúãastnila fiada ãlenÛ âs. biologické spoleã-
nosti. Tentokrát byly souãástí druhého roãníku mezinárodní specializované v˘stavy EXPO
Bratislava SR, Infarmed, Interlab, Non-handicap. Konference se zúãastnilo více neÏ sto
pfiedních odborníkÛ i studentÛ nejen z 10 lékafisk˘ch fakult âeské a Slovenské republiky,
ale i jin˘ch vysok˘ch ‰kol pfiípadnû vûdeck˘ch ústavÛ a také z lékafiské praxe. Na setkání,
které probûhlo v tradiãnû v˘borné a pfiátelské atmosféfie, bylo pfiihlá‰eno 83 pfiíspûvkÛ
(jejich abstrakty jsou uvefiejnûny v Bratislavsk˘ch lekársk˘ch listech 2006 107[4]). Dis-
kutována byla hlavnû témata související s postavením lékafiské fyziky a biofyziky v zá-
kladním a aplikovaném lékafiském v˘zkumu, v diagnostick˘ch a terapeutick˘ch procesech
v rámci lékafiské péãe a ve v˘uce biofyziky a lékafiské informatiky na lékafisk˘ch fakultách.
Pfii slavnostním zahájení byla také pfiedána Pamûtní medaile LF UK za celoÏivotní zásluhy
o rozvoj lékafiské biofyziky prof. MUDr. Ivu Hrazdirovi, DrSc. Patronát nad konferencí
laskavû pfievzali dûkan LF KU prof. MUDr. Pavel Traubner, CSc. a prof. MUDr. Elena
Kukurová, CSc., prezidentka leto‰ní konference.

12. Poboãka v Brnû uspofiádala 9 pfiedná‰kov˘ch schÛzí, na nichÏ bylo prezento-
váno 29 pfiedná‰ek pfii prÛmûrné náv‰tûvnosti 33 posluchaãÛ. V˘bor pfii zaji‰Èování od-
borné náplnû schÛzí kromû cíleného zvaní renomovan˘ch odborníkÛ, spolupracoval s dal-
‰ími vûdeck˘mi spoleãnostmi (âeská anatomická spoleãnost), akademick˘mi ústavy
(Biofyzikální ústav AV âR), vysoko‰kolsk˘mi ústavy (3x) nebo klinick˘mi oddûleními (FN
Brno). Nezapomnûl ani na Ïivotní nebo pracovní jubilea dlouholet˘ch a zaslouÏil˘ch ãlenÛ
spoleãnosti a poboãky (3x) nebo na akce vzpomínkového charakteru (prof. E. Babák).
Jedna pfiedná‰ková schÛze 26.4.2006 byla vûnována IX. Babákové pfiedná‰ce prof.
MUDr. Karla Smetany DrSc. „Jsou nukleoly uÏiteãn˘mi márkry stavu jedné buÀky?
(Strukturální a cytochemické poznámky)“. Pfii pfiíleÏitosti pfiedná‰ky byla prof. Smetanovi
udûlena Babákova medaile.

13. Poboãka v Olomouci uspofiádala 2 pfiedná‰kové schÛze:

Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. (Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha):
Nukleoly jako márkry rÛzn˘ch stavÛ buÀky, 17. 1. 2006 spolu s olomouckou poboãkou
ãeské anatomické spoleãnosti za úãasti 31 ãlenÛ obou spoleãností. 

Doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. (Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, Praha):
Nové poznatky o metabolismu Ïeleza, 23. 5. 2006 za úãasti 15 ãlenÛ.

14. Hlavní v˘bor uspofiádal 4. dubna 2006 v Brnû za pfiítomnosti asi 50 úãastníkÛ se-
mináfi „Determinace lidské spoleãnosti: nakolik je biologická a nakolik sociální“. V pûti
úvodních pfiedná‰kách byli posluchaãi seznámeni s rÛzn˘mi aspekty na determinaci cho-
vání v lidské spoleãnosti a s moÏn˘mi faktory, které chování ovlivÀovaly bûhem evoluce,
pÛsobí v souãasnosti a jaké jsou perspektivy dal‰í evoluce lidského chování. Základním
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tématick˘m motivem semináfie byl dlouhodobû veden˘ spor o to zda se ãlovûk chová jako
spoleãensky Ïijící savec a nakolik tyto biologické principy jsou modifikovány ãi zcela pfie-
tváfieny kulturou, morálkou, etikou a ideologiemi. Krátké úvodní pfiedná‰ky k dílãím pro-
blémÛm se zab˘valy pfiíãinami divergence rodu Homo a souãasn˘mi názory na vznik
a evoluci anatomicky moderního ãlovûka, hierarchizací a skupinovou selekcí v lidské spo-
leãnosti, úlohou kultury v pfiírodû, sociobiologick˘m pohledem na tuto problematiku a per-
spektivami v˘voje genetické v˘bavy ãlovûka. Abstrakta úvodních sdûlení byla publikována
ve Zpravodaji ã. 1/2006.

15. Je evoluãná biológia jedna alebo je ich viac?! – pfiedná‰ka prof. Jana Zrza-
vého, CSc. se uskuteãnila v rámci projektu „Prírodovedné vzdelávacie centrum – nástroj
vzdelávania pre potreby trhu práce“ 24. 11. 2006 v Bratislavû. Na organizaci spolupÛ-
sobil Hlavní v˘bor âs. biologické spoleãnosti. Na pfiedná‰ku pfii‰lo asi 150 posluchaãÛ
a diskutujících, mezi nimi byla i hojná úãast stfiedo‰kolsk˘ch pedagogÛ a studentÛ.

Ostatní ãinnost

V nûkter˘ch poboãkách a sekcích probûhly volby v˘borÛ a sloÏení v˘borÛ je v sou-
ãasné dobû následující:

Poboãka v Brnû

Pfiedseda prof. MUDr. et RNDr. S. âech, DrSc., místopfiedseda doc. MUDr. M. Gabriel,
CSc., vûd. tajemník prof. RNDr. J. Do‰kafi, CSc., ãlenové prof. RNDr. V. Mornstein, CSc.,
prof. MVDr. F. Tich˘, CSc., RNDr. M. Vojtí‰ková, CSc. 

K propagaci a popularizaci akcí poboãky byly vyuÏívány internetové stránky âs. biolo-
gické spoleãnosti a rozesílání pozvánek na akce poboãky ãlenÛm HV i v˘boru poboãky
a jejich zvefiejÀování na serverech V·, na nichÏ dotyãní pracovníci pÛsobí.

Poboãka v Hradci Králové

Pfiedseda prof. MUDr. V. PÛÏa, DrSc., místopfiedseda prof. MUDr. et RNDr. M. âer-
vinka, CSc. Byl vydán sborník z konference Cytokinematics 2006.

Poboãka v Olomouci

V souãasné dobû je pfiedsedou poboãky prof. MUDr. Jaroslav Vesel˘, CSc., místo-
pfiedsedou a souãasnû vûdeck˘m tajemníkem je doc. RNDr. Jifií Kunert, DrSc. 

Prof. RNDr. Karel Lenhart, DrSc. z âsBS vystoupil. Poboãka uspofiádala 2 pfiedná‰ky
s prÛmûrnou úãastí 23 posluchaãÛ.

âeská a slovenská spoleãnost pro mutagenezi zevním prostfiedím

Byl zvolen nov˘ v˘bor sekce, pfiedseda Ing. Jan Topinka, Dr.Sc., místopfiedsedkynû
MUDr. H. Lehocká, ãlenové MUDr. P. Rössner, CSc, prof. MUDr. M. âerná, DrSc. prof.
RNDr. L. Dobiá‰, CSc., prof. MVDr. J. Rube‰, CSc., prof. RNDr. E. Miadoková, Dr.Sc.,
RNDr. Mária Mikulá‰ová, CSc., RNDr. Mária Du‰inská, CSc., RNDr. Dagmar Gajdo‰ová,
CSc., RNDr. Alena Tabelová, CSc., - zástupce Spoleãnosti v EEMS.

Od roku 2005 je funkãní webová stránka spoleãnosti http://www.med.muni.cz/biolspol/,
kde jsou prÛbûÏnû zvefiejÀovány informace o aktivitách Spoleãnosti.
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âeská spoleãnost pro ultrazvuk

Pfiedseda prim. MUDr. E. Kotulánová, místopfiedseda doc. MUDr. F. ZáÈura, CSc., vûd.
tajemník Ing. L. DoleÏal CSc., hospodáfi prof. RNDr. V. Mornstein, CSc., ãlenové doc.
MUDr. P. Calda, CSc., doc. Ing. J. Rozman, CSc., ãestn˘ ãlen v˘boru: prof. MUDr.
I. Hrazdira, DrSc.

Spoleãnost udrÏuje kontakt s Evropskou federací spoleãností pro ultrazvuk v medicínû
a biologii (EFSUMB). 

Cytogenetická sekce

Pfiedsedkynû prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc, RNDr. A. Oltová, CSc., RNDr. Z. Ze-
manová, CSc., doc. RNDr. M. Jaro‰ová, CSc., prof. MVDr. J. Rube‰, CSc., RNDr.
P. Balíãek, CSc., RNDr. F. Horáãek.

Spoleãnost bunûãné biologie

Pfiedseda prof. RNDr. I. Ra‰ka, DrSc., místopfiedseda prof. MUDr. A. Svoboda, CSc.,
vûdeck˘ tajemník doc. RNDr. P. Binarová, CSc., ãlenové Pavel Dráber, CSc., Ing.
J. Ha‰ek, CSc., prof. Z. Opatrn˘, DrSc., prof. MUDr. R. Janisch, DrSc., doc. RNDr. Josef
Berger, CSc., prof. MUDr. RNDr. M. âervinka, CSc., prof. MUDr. K. Smetana, DrSc., prof.
MUDr. O. Neãas, DrSc., doc. MUDr. V. Viklick˘, CSc. 

Biofyzikální sekce

Pfiedseda doc. RNDr. O. Vrána, CSc., ãlenové prof. RNDr. V. Mornstein, CSc., RNDr.
F. Jelen, RNDr. C. Hofr.

Ediãní ãinnost

Byla vydána 2 ãísla Zpravodaje âs. biologické spoleãnosti.
Po cel˘ rok pracovala redakãní rada Zpravodaje ve sloÏení: pfiedseda prof. MUDr.

R. Janisch, DrSc., technick˘ redaktor prof. RNDr. V. Mornstein, CSc. v prÛbûhu roku pfie-
vzal tuto funkci Mgr. D. Vlk, CSc., ãlenové doc. RNDr. J. Berger, CSc., prof. MUDr. et
RNDr. M. âervinka, CSc., prof. RNDr. M. Hejtmánek, DrSc., doc. RNDr. J. Reischig, CSc.
a MUDr. I. Slaninová, Ph.D.

Informace o ãinnosti spoleãnosti, zprávy, zápisy ze schÛzí a plné texty ZpravodajÛ jsou
vystaveny na stránce âs. biologické spoleãnosti na adrese: 

http//www.med.muni.cz/biolspol/.

Plán akcí pro r. 2007

XV. Cytoskeletální klub, 9.–11. 5. 2007, Vranovská Ves, Spoleãnost pro bunûãnou bio-
logii.

30. Pracovní dny âeské a Slovenské spoleãnosti pro mutagenezi zevním pro-
stfiedím, 9.–11. 5. 2007, âeská a Slovenská spoleãnost pro mutagenezi zevním pro-
stfiedím.

Semináfi s mezinárodní úãasti „Pacient a ultrazvuk“, kvûten 2007 v Olomouci, âeská
spoleãnost pro ultrazvuk.
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40. V˘roãní zasedání Cytogenetické sekce, 19.–21. 9. 2007 Karolinum, Praha, Cyto-
genetická sekce âs. biologické spoleãnosti.

Struktura a funkce bunûãného jádra, Workshop s mezinárodní úãastí, záfií 2007 Praha,
Spoleãnost pro bunûãnou biologii.

19. konference Evropské spoleãnosti pro Ultrasonografii, 24.–27. 10. 2007 v Lipsku,
âeská spoleãnost pro ultrazvuk.

Konference Genetická toxikológia a prevencia rakoviny, 22.–24. 10. 2007, Brati-
slava, âeská a Slovenská spoleãnost pro mutagenezi zevním prostfiedím.

3. roãník Brnûnsk˘ch sonografick˘ch dnÛ s roz‰ífienou mezinárodní úãastí, listo-
pad 2007 v Olomouci, âeská spoleãnost pro ultrazvuk.

Z men‰ích akcí budou pofiádány napfi. brnûnskou, olomouckou a královéhradeckou
poboãkou pfiedná‰kové veãery a fiada jednorázov˘ch pfiedná‰kov˘ch akcí. Plánujeme
rovnûÏ vydat opût nejménû 2 ãísla na‰eho Zpravodaje. 

Statistické údaje a závûr 

V âs. biologické spoleãnosti pracovalo 5 poboãek, kde jednotliví ãlenové jsou zastoupeni
takto: Poboãka v Praze 448, Poboãka v Brnû 565, Poboãka v Olomouci 70, Poboãka
v Hradci Králové 37, Poboãka v Ostravû 31, slovensk˘ch ãlenÛ je zaregistrováno 186.

Pfii hlavním v˘boru pracovalo 9 odborn˘ch sekcí: Sekce cytogenetická 169 ãlenÛ,
Sekce evoluãní biologie 28 ãlenÛ, Spoleãnost pro mutagenezu zevním prostfiedím 125
ãlenÛ, Pedagogická sekce 28 ãlenÛ, Sekce pro biologii nízk˘ch teplot 70 ãlenÛ, âeská
spoleãnost pro ultrazvuk 115 ãlenÛ, Sekce reprodukãní biologie 60 ãlenÛ, Spoleãnost pro
bunûãnou biologii 112 ãlenÛ, Biofyzikální sekce 110 ãlenÛ.

Celkem je v âs. biologické spoleãnosti registrováno 1185 ãlenÛ. 
V âs. biologické spoleãnosti bylo v plynulém roce uspofiádáno 15 vûdeck˘ch akcí

s 545 pfiíspûvky a celkovou úãastí 1784 vûdeck˘ch pracovníkÛ.

Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc.
vûdeck˘ tajemník

XV. konference Cytoskeletálního klubu

Vranovská Ves 9.–11. kvûtna 2007

JiÏ po patnácté se se‰li bunûãní biologové na konferenci Cytoskeletálního klubu, a to
opût ve Vranovské Vsi, kde v hotelu Club nachází rok co rok pfiíjemné zázemí pro pfied-
ná‰ky, diskuze a pfiátelské posezení. Pfies ãtyfiicet úãastníkÛ si vyslechlo 13 hutn˘ch pfied-
ná‰ek o progresu ve studiu struktury a funkce cytoskeletu.

K úvodní pfiedná‰ce pozvali organizátofii konference Dr. Marko Kaksonena, z EMBL
Heidelberg. M. Kaksonen zde vede skupinu „Dynamics of membrane trafficking“. Z této
problematiky rovnûÏ prezentoval své sdûlení „Endocytic vesicle morphogenesis: Imaging
dynamic molecular machinery in living cells“. Na modelu kvasinky Saccharomyces cerevi-
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siae ukázal, Ïe tvorba endocytick˘ch mûch˘fikÛ je ve skuteãnosti vysoce dynamick˘
proces, kterého se úãastní 50 rÛzn˘ch druhÛ proteinÛ, z nichÏ nûkteré urãí místo vzniku
mûch˘fiku, jiné se postupnû pfiidávají (clathrin, actin) a dal‰í jsou odpovûdné za od‰tûpení
mûch˘fiku a jeho pohyb smûrem do cytoplasmy. Proteiny byly znaãeny pomocí GFP a tech-
nikou quantitative live-cell imaging detekoval jejich lokalizaci pod plasmatickou mem-
bránou a translokaci do cytoplasmy. Pozoruhodné bylo, Ïe nová mikroskopická technika
dovoluje sledovat souãasnû dva a více barevn˘ch signálÛ, coÏ umoÏÀuje detegovat inter-
akci molekul ve sledovaném modulu. Pfied lety jsme se my sami velmi intenzívnû zab˘vali
funkcí aktinov˘ch teãek v rostoucím pupenu kvasinkové buÀky a hledali souvislost tûchto
actin-patches s aktinov˘mi filamenty. Îádnou souvislost jsme v‰ak nena‰li a nyní se uká-
zalo zcela jednoznaãnû, Ïe aktinové teãky souvisí s intenzivní endocytózou, která zfiejmû
vyrovnává nárust plochy plasmatické membrány pfii fuzi exocytózov˘ch váãkÛ. 

Dal‰ím pozvan˘m fieãníkem byla doc. Jitka Forstová z Ústavu genetiky a mikrobiologie
PfiF UK. Ve své pfiedná‰ce „Viruses and cytoskeleton“ prezentovala brilantním zpÛsobem
souãasné pfiedstavy o interakci – virus buÀka a provedla nás s pfiehledem záplavou de-
tailních údajÛ o participaci mikrotubulÛ a aktinov˘ch filament v internalizaci virov˘ch ãástic
do buÀky, pfii transportu virionÛ do jádra, o participaci aktinu pfii replikaci virÛ v jádfie a pfii
transportu virionÛ ven z buÀky. Cytoskelet je rovnûÏ reorganizován aktivitou onkoproteinÛ.
Spektakulární byly zejména obrázky ukazující, jak se svazek aktinov˘ch filament s virio-
nem na ‰piãce podílí na vytváfiení filopodia, coÏ je jeden ze zpÛsobÛ pfienosu virionu
z buÀky do buÀky. Interakce virus – buÀka a cytoskelet bude zfiejmû i v budoucnu ex-
trémnû zajímav˘ nejen pro virology, ale také pro cytoskeletální biology. 

Dal‰í pfiedná‰ky dokumentovaly pokrok v poznávání role jednotliv˘ch komponent cyto-
skeletu v bunûãn˘ch funkcích. P. ·olc a A. ·a‰ková demonstrovali úãast molekul angaÏo-
van˘ch v regulaci bunûãného cyklu na organizaci dûlícího vfieténka v prÛbûhu meiotického
dûlení. Ukázali, Ïe degradace CDC25A je esenciální pro tvorbu vfieténka a dal‰í postup
metafáze I. Podobnou funkci má i Aurora A kináza, lokalizovaná v centrosomu.

L. Bumba studoval úãinek CyaA, toxinu z Bordetella pertusis na plasmatickou mem-
bránu myeloidních bunûk. Jeden z moÏn˘ch mechanizmÛ úãinku je relokalizace integ-
rinu do lipidov˘ch raftÛ, coÏ pfiedpokládá interferenci toxinu s membránov˘ch skeletem.
J. Bur‰a demonstroval matematick˘ model mechanického chování bunûk na základû
vlastností a uspofiádání cytoskeletálních komponent.

Pavel Dráber se spolupracovníky prezentovali dal‰í doklady o topologii gama tubuli-
nov˘ch komplexÛ a expresi genÛ pro gama tubulin v souvislosti s bunûãnou patologií.
V buÀkách anaplastick˘ch astrocytomÛ a glioblastomÛ byly nalezeny v˘znamné zmûny
v lokalizaci gama tubulinu a souãasnû byla detekována i zv˘‰ená exprese jejich genÛ.
Overexprese tûchto genÛ by mohla vést k amplifikaci centrosomálních proteinÛ a tím se
podílet na tumorogenezi. O funkci produktÛ dvou genÛ pro gama tubulin v savãích buÀ-
kách referoval S. Vinopal. 

Funkcí gama tubulinu v rostlinn˘ch buÀkách se zab˘vala také P. Binarová se spolu-
pracovníky. Pomocí RNAi konstruktÛ sníÏili produkci gama tubulinu v buÀkách, coÏ se
projevilo postupn˘m mizením gama tubulinu ze v‰ech typick˘ch lokalit a nakonec vedlo
i k vymizení mikrotubulÛ. BuÀky se sníÏen˘m obsahem gama tubulinu mohou sice vstoupit
do mitózy, ta je ov‰em ve finálním stadiu naru‰ena. Byly zji‰tûny poruchy cytokineze, po-
larity buÀky a tvorby fragmoplastu. Pfii aplikaci RNAi na klíãení semen a v˘voj rostliny byly
zji‰tûny závaÏné poruchy dorsoventrální polarity a dal‰í poruchy morfogeneze.

A. Koffer referovala o dÛsledcích chybûní NTAL, transmembránového adaptorového
proteinu v plasmatické membránû Ïírn˘ch bunûk, kter˘ má funkci v imunoreceptorové



23

ZPRÁVY Z HLAVNÍHO V¯BORU, POBOâEK A SEKCÍ

signalizaci. Zatímco u kontrolních bunûk antigen indukuje rychl˘ zv˘‰ení hladiny aktinu,
v NTAL deficientních buÀkách se aplikace antigenu projeví ztrátou F-aktinu. Je moÏné, Ïe
NTAL protein je nûjak˘m zpÛsobem navázán na signální dráhu k aktinovému cytoskeletu.
J. J. Ha‰ek informoval o zji‰tûních, Ïe pravdûpodobnou pfiiãinou naru‰ení bunûãné integ-
rity isw2 deleãního mutantu S. cerevisiae je dereprese genu DSE1 v matefisk˘ch buÀkách.
Produkt tohoto genu je za normálních okolností vyrábûn pouze v dcefiinn˘ch buÀkách a je
souãástí jejich tzv. zárodeãné jizvy. V buÀkách isw2 mutantu se nachází na obou stranách
primárního chitinového septa a persistuje i na povrchu matefisk˘ch bunûk. Pomocí dvoji-
tého deleãního mutantu isw2dse1 bylo ukázáno, Ïe mislokalizace proteinu Dse1 je
zfiejmou pfiiãinou lyze matefisk˘ch bunûk. 

Odeznûly rovnûÏ i metodické pfiedná‰ky. M. Laub prezentoval novinky ve v˘bavû mi-
kroskopÛ Olympus IX81 a BX61,a to prvky cell- R a scan-R pro live cell mikroskopii.
O. Benada skvûl˘m zpÛsobem instruoval úãastníky konference o digitálním zpracování
obrázkÛ pro kvalitní prezentaci.

Na konferenci se sponzorsky podílely firmy: Beckman Coulter – Immunotech a.s.,
BioTech a.s., MEDESA s. r.o., odd. Eppendorf, Merck spol. s r.o., OLYMPUS C&S s.r.o.,
Sigma-Aldrich s. r.o., Scintila s. r.o. a Roche Diagnostics.

Konferenci organizovala Spoleãnost bunûãné biologie âSBS ve spolupráci s Biolo-
gick˘m ústavem Lékafiské fakulty MU v Brnû.

A. Svoboda

XXX. Dny lékafiské biofyziky

30. 5.–1. 6. 2007 JindfiichÛv Hradec

Ve dnech 30.5.–1. 6. 2007 se v Jindfiichovû Hradci, konaly jubilejní XXX. Dny lékafiské
biofyziky. Konference se zúãastnilo více neÏ 90 pfiedních odborníkÛ i studentÛ nejen z 10
lékafisk˘ch fakult âeské a Slovenské republiky a jin˘ch vysok˘ch ‰kol pfiípadnû vûdec-
k˘ch ústavÛ, ale také z lékafiské praxe. 

Na setkání, které probûhlo v malebném mûsteãku ve velmi pfiíjemné atmosféfie, s boha-
t˘m spoleãensk˘m programem, bylo pfiihlá‰eno 58 pfiíspûvkÛ, jejichÏ abstrakty jsou uvefiej-
nûny ve Sborníku abstrakt. Zajímavé vûdecké v˘sledky jednotliv˘ch fakult jsou publikovány
rovnûÏ jako primární publikace nebo minireview v recenzovaném ãasopise Physiological
Research. Program také doznal urãitou zmûnu ve struktufie. Jednotlivé fakulty se pfiedsta-
vily v blocích, ve kter˘ch pfiedstavily nejen svou vûdeckou, ale i pedagogickou ãinnost.
ZÛstala v‰ak zachována i tradiãní forma plakátov˘ch a velmi krátk˘ch ústních sdûlení.

Diskutována byla hlavnû témata související s postavením lékafiské fyziky a biofyziky
v základním a aplikovaném lékafiském v˘zkumu, v diagnostick˘ch a terapeutick˘ch pro-
cesech v rámci lékafiské péãe a v neposlední fiadû také ve v˘uce biofyziky, lékafiské
informatiky a rovnûÏ biostatistiky na lékafisk˘ch fakultách. 

Zá‰titu nad konferencí laskavû pfievzali prorektror UK prof. RNDr. Jan Bednáfi, CSc.,
dûkan 2. LF UK doc.MUDr. Ondfiej Hru‰ák, Ph.D. a ing. Karel Matou‰ek, starosta mûsta
JindfiichÛv Hradec.

D. Vlk
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Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc. – sedmdesátníkem

I kdyÏ je pan profesor Janisch postavou mezi ãesk˘mi biology v‰eobecnû známou,
nelze se vyhnout nûkolika Ïivotopisn˘m údajÛm. Narodil se 2. bfiezna 1937 v Uherském
Hradi‰ti, kde také maturoval a kde se zaãal vûnovat biologii – jako nad‰en˘ mlad˘ ento-
molog. Poté studoval na brnûnské lékafiské fakultû, kde odpromoval v r. 1961. Od tfietího
roãníku pracoval jako asistent biologického ústavu. Po promoci v této práci pokraãoval
jako blízk˘ spolupracovník prof. Neãase a zab˘val se pfiedev‰ím morfeogenezí povrcho-
v˘ch bunûãn˘ch struktur na modelu prvokÛ. Tfii roky po promoci publikuje autor v ãaso-
pisu Nature: Sub-microscopic structure of Injured Surface in Paramecium caudatum
(Nature, 204: 203–204, 1964) – Komu z nás se nûco takového podafiilo? Podobná té-
matika byla náplní jeho kandidátské práce (1970, Diferenciace bunûãn˘ch struktur pfii re-
generaci prvokÛ) a doktorské disertace (1991, Biomembrány a cytoskelet v reparativní
morfogenezi nálevníkÛ). Publikoval pfies 190 fiádn˘ch ãasopiseck˘ch publikací, které byly
dosud citovány asi stokrát. Stal se autorem monografie o biomembránách prvokÛ. V roce
1970 absolvoval ãtyfimûsíãní pobyt v Laboratoire de Morphologie Animale v Bruselu
u prof. J. Bracheta, kde mûl pfiíleÏitost pokraãovat ve v˘zkumu distribuce RNA v prÛbûhu
regenerace buÀky s vyuÏitím metod cytochemie a autoradiografie.

Doba mu nepfiála. Z politick˘ch dÛvodÛ se mohl habilitovat aÏ v r. 1990 (habilitaãní
práce: V˘znam biomembrán ve fyziologické a reparativní morfogenezi nálevníkÛ) a pro-
fesorem se stát v r. 1995 (inauguraãní pfiedná‰ka: Reparace mechanického po‰kození
buÀky). Dlouhodob˘ zájem o reparace mechanick˘ch po‰kození buÀky a úlohu cyto-
skeletu byl v poslední dobû doplnûn studiem pohybové aktivity prvokÛ. Za témûfi padesát
let práce na lékafiské fakultû vtiskl jako uãitel základy biologického my‰lení tisícÛm stu-
dentÛ – v praktick˘ch cviãeních, na pfiedná‰kách, pfii vedení diplomantÛ i doktorandÛ.
Patfií k tûm uãitelÛm fakulty, ktefií bez problémÛ vklouzli i do v˘uky v anglickém studijním
programu.

Prof. Janisch je pfies tfiicet let vûdeck˘m tajemníkem âs. biologické spoleãnosti, fiadu
let byl ãlenem v˘boru âs. spoleãnosti elektronové mikroskopie. PÛsobil mimo jiné i jako
ãlen podoborové komise GAâR, podílel se na fiadû habilitaãních a profesorsk˘ch fiízeních,
rÛzn˘ch oponentur aj. Na lékafiské fakultû vstoupil do ‰ir‰ího podvûdomí i jako organizátor
SVOâ a zejména jako dlouholet˘ v˘konn˘ redaktor fakultního odborného ãasopisu
Scripta Medica Brno. 

Nejsem pamûtníkem vûdeckého rozletu jubilanta. V dobû, kdy publikoval v Nature mi
bylo devût let a chtûl jsem b˘t zemûpiscem, respektive cestovatelem. Dostalo se mi v‰ak
té cti setkat se s ním na vrcholu vûdecké zralosti a mohu bez nadsázky fiíci, Ïe to bylo
jedno z nej‰Èastnûj‰ích setkání mé profesní dráhy. Tak jako pro mnoho ostatních, i pro mû
je profesor Janisch pfiíkladem ãlovûka, kter˘ dovede jít tvrdû za sv˘m cílem, kter˘ dovede
vést a organizovat, aniÏ by pfiitom nûkomu ubliÏoval, potlaãoval jeho názory, manipuloval
s ním ve ‰patném slova smyslu. NeboÈ nechat se manipulovat profesorem Janischem je
radostn˘ proces, pfii kterém postiÏen˘ setrvává v sebeklamu, Ïe právû on je tím, kdo nûco
vymyslel, prosadil ãi dovedl ke zdárnému cíli.

Jubilant rozhodnû není suchopárn˘ vûdec. Dovede se radovat ze v‰eho, co Ïivot pfii-
ná‰í, pravdûpodobnû lépe neÏ vût‰ina z nás. Vûdecká práce je pro nûj zdrojem radosti,
nikoliv existenãního stresu. Není provozována za úãelem pomnoÏování impakt-faktorÛ
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a jin˘ch scientometrick˘ch markerÛ. Mám pocit, Ïe dominantní motivací jubilantovou je
nezmûrná zvûdavost, která se fiízením osudu soustfiedila na Ïivoucí buÀku. 

Naslouchám s velk˘m zájmem v‰emu, co profesor Janisch fiíká. Vyzafiuje pfiitom nejen
optimismus, ale i jiskry, které zapalují pro vûdu. Je krásné, kdyÏ tyto jiskry odlétají stále
i k tûm, ktefií jsou od jubilanta vzdáleni ne jednu, ale dvû generace. Pfieji mu (i nám v‰em),
aby pfii tom zÛstalo co nejdéle. âiním tak za sebe, za âeskoslovenskou biologickou spo-
leãnost a mohu-li, pak i za celou ãeskou „biomedicínskou“ vûdu.

V. Mornstein

Kolektivní ãlenství v âs. biologické spoleãnosti

V souãasné dobû jsou kolektivními ãleny âs. biologické spoleãnosti tyto firmy:

Sigma - Aldrich, s.r.o.
PobfieÏní 46
186 00 Praha 8
tel.: 246 003 200
fax: 246 003 291
http://www.sigma-aldrich.com/czech
e-mail: czetechsv@eurnotes.sial.com

LVondrac@europe.sial.com
Kontakt: Mgr. Lucie Vondráãková

Olympus, C&S, spol. s r.o.
Evropská 176
160 41 Praha 1 
tel.: 221 985 221
fax: 224 934 015
www.olympus.cz
e-mail: mikroskopy@olympus;

ivo.lukes@olympus.cz
Kontakt: Ing. Ivo Luke‰, CSc. 

Merck, spol. s r.o.
Zdûbradská 72
251 01 ¤íãany-JaÏlovice
tel.: 323 619 211
fax: 323 619 303
www.merck.cz
e-mail: merck@merck.cz;
Zdena.Senfelderova@merck.cz
Kontakt: Ing. Zdena ·enfelderová

Scintila, s.r.o.
Masarykovo námûstí 44
586 01 Jihlava
tel.: +420 567 302 681
fax: +420 567 330 277
www.scintila.cz/index.php
e-mail: market@scintila.cz
Kontakt: Ing. Ivana Rejthárková

Nikon, s.r.o.
Generální zastoupení 
pro mikroskopy Nikon v âR
KodaÀská 46
101 10 Praha 10
tel.: +420 224 315 650
fax: +420 602 363 767
www.mikroskopy.cz
e-mail: nikon@mikroskopy.cz;

ivan.rozkosny@mikroskopy.cz
Kontakt: RNDr. Ivan Rozko‰n˘, CSc.

Electric Medical Service, s. r.o.
V˘stavní 17/19
603 00 Brno
tel.: +420 543 184 179
fax: +420 543 184 180
www.ultrazvuky.cz
e-mail: rezek@emsbrno.com

OZNÁMENÍ



Sekretariát Hlavního v˘boru âs. biologické spoleãnosti

Tome‰ova 12, 602 00 Brno

Helena Hromadová, sekretáfika a úãetní Hlavního v˘boru

tel.: 549 491 329
e-mail: biolspol@med.muni.cz

fax: 542 492 394 
e-mail: rjanisch@med.muni.cz

http://www.med.muni.cz/biolspol/
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Sigma-Aldrich, s.r.o., Pobřežní 46, 186 00  Praha 8
telefon: 246 003 200, 246 003 253, fax: 246 003 291, 246 003 292
e-mail: czecustsv@sial.com, www.sigma-aldrich.com/czech

Antibody Solutions INNOVATION @ WORK

100% záruka na primární protilátky
Nevíte zda je daná primární protilátka vhodná pro vaši aplikaci?

• Chcete použít primární protilátku, ale nejste si jisti, 
 že bude vhodná pro vaši aplikaci 
 (např. je defi novaná pro ELISU a BLOTTING, ale ne pro fl uorescenční značení)? 

• Víte o tom, že na primární protilátky poskytujeme 100% záruku? 

• Jestliže daná primární protilátka nebude vhodná pro vaši aplikaci, 
 poskytneme vám v ceně této protilátky zdarma zboží z oboru immuno 
 (sekundární protilátky, substráty, činidla apod.).

Nabízíme více než 3.000 primárních protilátek
nejvyšší kvality pro:

• neurovědy

• molekulární biologii

• buněčnou biologii

• proteiny plazmy a séra

Veškeré protilátky naleznete snadno 
pomocí ANTIBODY EXPLORERU na stránkách: 
www.sigma-aldrich.com/antibody

Pro další informace kontaktujte náš technický servis
tel: 246 003 231,  czetechsv@sial.com



Electric Medical Service, s.r.o.
Výstavní 17/19, 603 00 Brno 

tel.: 543 184 179, fax: 543 184 180 • info@emsbrno.com

prodej a servis 
léka ské diagnostické techniky

www.ultrazvuky.cz



Merck 
Calbiochem®

Největší výběr inhibitorů enzymů 
pro váš výzkum

Pro zaslání katalogu nás 

kontaktujte na adrese:

Merck spol. s r. o. 
Zděbradská 72
251 01 Říčany-Jažlovice 
tel.: 323 619 323, fax: 323 619 303 
e-mail: infochemie@merck.cz

www.merck.cz

DRUHÉ VYDÁNÍ

Calbiochem
- světový lídr ve vývoji produktů 

souvisejících s přenosem signálu, 

vám nabízí druhé vydání 

jedinečného zdroje inhibitorů –

Inhibitor SourceBookTM

Nový katalog obsahuje více než 

1 250 inhibitorů, 150 nových 

inhibitorů, více než 70 „ready-to-

use“ InSoulutionTM inhibitorů, 

články s informacemi pro každou 

skupinu inhibitorů, srovnávací 

tabulky, technické tipy a další.

Pro snadné vyhledávání jsou 

inhibitory rozděleny podle oblasti 

výzkumu do následujících kategorií:

.  Phosphorylation/Dephosphorylation

.  Apoptosis/Necrosis

.  Cell Division/Cell Cycle

/Cell Adhesion

.  Lipid Signaling

.  Neurobiology/Neurodegeneration

.  Nitric Oxide/Oxidative Stress

.  Proteases

.  Ostatní inhibitory

Více informací najdete na:

www.merckbio.eu/inhibitors


