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6.9.1999 V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

 
 

Mimořádné valné shromáždění Čs. biologické společnosti tvořilo úvodní část XV. Biologických dnů 

konaných 6.-8.9.1999 v Českých Budějovicích na téma „Nádorová versus normální buňka". Valné 

shromáždění zahájil předseda společnosti prof. Nečas. Přivítal čestné hosty - prorektora Jihočeské 

univerzity prof. Divíška, děkana Biologické fakulty Jihočeské univerzity doc. Brandla, kteří pronesli 

pozdravné projevy a popřáli účastníkům XV. Biologických dnů mnoho zdaru v jednání konference. Prof. 

Nečas poděkoval čestným hostům a vyslovil uznání a dík předsedovi organizačního výboru XV. 

Biologických dnů doc. Bergerovi a celému organizačnímu a vědeckému výboru za vzornou přípravu 

zasedání. 

 

Prof. Nečas informoval plénum, že již po dva roky probíhá soutěž mladých vědeckých pracovníků o 

nejlepší vědeckou práci, kterou vypsala firma B.M. COMP společně se Společností buněčné biologie Čs. 

biologické společnosti. Firma B.M. COMP odměňuje nejlepší práci finanční částkou 10.000 Kč a 20.000 

Kč na nákup chemikálií. Prof. Nečas požádal prof. Svobodu, předsedu Společnosti buněčné biologie a 

odborné poroty o zveřejnění nejlepší vědecké práce v roce 1999. Prof. Svoboda sdělil, že odborná 

porota ve složení - prof. Svoboda, prof. Janisch, doc. Berger vybrala na semináři o cytoskeletu v březnu 

t.r. ve Vranovské Nové Vsi z deseti prací tři nejlepší a předložila je k posouzení hlavnímu výboru Čs. 

biologické společnosti 24.3.1999. Hlavní výbor po pečlivém zvážení vybral vědeckou práci dr. 

Adamíkové z Bratislavy. Zástupce firmy B.M.COMP předal na mimořádném valném shromáždění dr. 

Adamíkové finanční ocenění. 

 

Potom vzpomenul prof. Nečas nedávné úmrtí prof. RNDr. Alexeje Romanovského, DrSc., dlouholetého 

předsedy pražské pobočky, člena hlavního výboru a čestného člena Čs. biologické společnosti. Valné 

shromáždění uctilo památku prof. Romanovského povstáním. 

 

Protože se na zahájení schůze valného shromáždění nedostavila nadpoloviční většina členstva, byla 

stanovami předepsaná 30-minutová čekací doba vyplněna odbornou přednáškou zařazenou do cyklu 

„Babákových přednášek". V pořadí již čtvrtou Babákovu přednášku přednesl prof. J. Bubeník: „Genová 

léčba zhoubných nádorů využívajících vakcín z nádorových buněk". 

 

Po přednesení této přednášky se stalo mimořádné valné shromáždění usnášeníschopným a předseda 

společnosti prof. Nečas přistoupil k jedinému bodu programu, volbě čestných členů společnosti. V 

uplynulém období navrhl hlavní výbor při příležitosti životních jubileí 3 členy společnosti na udělení 

čestného členství v Čs. biologické společnosti. Za dlouholetou, aktivní a podnětnou práci v Čs. 

biologické společnosti rozhodlo valné shromáždění jednohlasně udělit diplom čestného členství v Čs. 

biologické společnosti prof. Homolovi, doc. Hrochovi a Ing. Závadovi. 

 

Protože nebyly vzneseny z pléna žádné volné návrhy, ani připomínky k činnosti Čs. biologické 

společnosti, poděkoval prof. Nečas všem za účast a zasedání mimořádného valného shromáždění Čs. 

biologické společnosti ukončil. 
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