
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ HLAVNÍHO VÝBORU ČESKOSLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI  

21.10.1998 V BRNĚ 

 
 

Zasedání hlavního výboru Čs. biologické společnosti zahájil I. místopředseda prof. Hejtmánek. Přivítal 

přítomné a omluvil nepřítomnost předsedy prof. Nečase, který se účastnil důležitého jednání na 

Ministerstvu školství ČR. 

 

 

Členové hlavního výboru 

Přítomni: prof. M. Hejtmánek, prof. R. Janisch, doc. M. Červinka, prof. V. Srb, prof. S. Čech, doc. 

J. Reischig, prof. A. Svoboda, doc. J. Berger 

Omluveni: prof. O. Nečas, prof. K. Beneš, dr. P. Folk 

Nepřítomni: doc. F. Čiampor, prof. I. Kalina 

 

Předsedové poboček a sekcí 

Přítomni: doc. K. Smetana, doc. J. Kunert, dr. B. Hejda, dr. Oltová,E dr. Konětopský, doc. V. 

Kleinwächter, prof. V. Půža 

 

 

Úkoly ze schůze hlavního výboru Čs. biologické společnosti 

 

1. Upřesnit termín konání Biologických dnů.  

Odpovídá doc. Berger. 

2. Odborné a organizační zajištění. 

Odpovídají prof. Nečas, doc. Berger, doc. Smetana, doc. Červinka. 

3. Rozeslání I. oznámení nejpozději v lednu 1999. 

Odpovídají prof. Nečas, prof. Janisch. 

4. Prověřit možnosti ustavení pobočky v Českých Budějovicích. 

Odpovídá doc. Berger. 

5. Zajištění semináře o cytoskeletu. 

Odpovídají prof. Svoboda, prof. Janisch. 

6. Dodat návrhy akcí pro příští rok. 

Odpovídají předsedové poboček a sekcí. 

7. Do 30.12.1998 podat zprávy o činnosti. 

Odpovídají předsedové poboček a sekcí. 

8. Podpora protestu proti vládnímu návrhu snížit rozpočet pro a vědu a výzkum. 

Odpovídá prof. Janisch. 

9. Redakci Biologických listů dodávat pouze výtah výroční zprávy. 

Odpovídá prof. Janisch. 

10. Požádat všechny členy Čs. biologické společnosti o emailovou adresu. 

Odpovídá prof. Janisch. 

 

Po schválení zápisu z 5.11.1997, k němuž nebyly žádné připomínky přistoupil prof. Hejtmánek k 

projednávání jednotlivých bodů zasedání. 

Před vlastním pracovním programem schůze předal vědecký tajemník prof. Janisch diplom čestného 

uznání hlavního výboru tajemníkovi olomoucké pobočky doc. Kunertovi při příležitosti jeho 60. 

narozenin za dlouholetou a náročnou práci v této funkci. 



 

1. Příprava XV. Biologických dnů 

 

Na poslední schůzi hlavního výboru Čs. biologické společnosti konané při příležitosti XIV. Biologických 

dnů v Praze bylo předběžně navrženo uspořádat XV. Biologické dny na téma „Nádorová buňka" v roce 

1999. Doc. Berger nabídl možnost konat tuto konferenci v září 1999 v Českých Budějovicích. Po široké 

rozpravě byla schválena mírná modifikace tématiky pro XV. Biologické dny na znění: „Nádorová buňka 

versus nenádorová buňka" a to z toho důvodu, že tato tématika má obecnější charakter, bude přitažlivá 

pro nejrůznější vědecké i klinické obory, zaručí mnohem větší účast a vhodná bude rovněž z hlediska 

sponzorů. Dále hlavní výbor schválil předběžný termín konání XV. Biologických dnů 8. 10.9.1999 v 

Českých Budějovicích. Se souhlasem hlavního výboru byla ustavena pracovní skupina ve složení prof. 

Nečas, doc. Berger, doc. Smetana, doc. Červinka, koordinace odborného programu a záštita XV. 

Biologických dnů byla svěřena předsedovi prof. Nečasovi. V souvislosti s projednáváním přípravy 

Biologických dnů doporučil hlavní výbor zvážit možnost ustavení pobočky Čs. biologické společnosti v 

Českých Budějovicích. Na příští schůzi hlavního výboru bude doc. Berger o výsledku prověření této 

možnosti. Závěrem bylo rozhodnuto rozeslat I. oznámení o konání konference do konce letošního roku, 

nejpozději však v lednu příštího roku společně se Zpravodajem, kde bude informace o Biologických 

dnech publikována. Zpráva o jejich konání bude zveřejněna již v příštím čísle Biologických listů. 

 

 

2. Seminář o cytoskeletu 

 

Předseda sekce buněčné biologie prof. Svoboda pohovořil o plánovaném semináři o cytoskeletu 17. -

18.3.1999 ve Vranovské Nové Vsi. Semináře jsou pořádány již několik let, vždy se setkaly s velkým 

ohlasem vědecké veřejnosti. Příští seminář bude zaměřen na patologické aspekty cytoskeletu, úvodní 

referát přednese prof. Zdeněk Lukáš. Po odborné i organizační stráce bude seminář zajištěn sekcí 

buněčné biologie a Biologickým ústavem LF MU. Informace prof. Svobody vzal hlavní výbor na vědomí. 

 

 

3. Plán akcí pro rok 1999 a příprava výroční zprávy za rok 1998 

 

Prof. Janisch vyzval zástupce poboček a sekcí v případě plánované větší vědecké akce v příštím roce i 

jednotlivých přednášek (pokud tak již neučinili) poslat návrhy co nejdříve hlavnímu výboru. Na základě 

plánu akcí je přidělována dotace Radou vědeckých společností pro příští rok. Dále požádal prof. Janisch 

zástupce poboček a sekcí o dodání zpráv o činnosti za letošní rok do 30.12.1998, zprávy poboček a 

sekcí jsou podkladem pro výroční zprávu o činnosti Čs. biologické společnosti, která bude odeslána do 

15.1.1999 Radě vědeckých společností. 

 

 

4. Informace o www stránce Čs. biologické společnosti 

 

Prof. Janisch sdělil přítomným, že byla dohotovena samostatná stránka Čs. biologické společnosti na 

Internetu a od dnešního dne začala fungovat na adrese: http://www.med.muni.cz./csbs.htm, zatím jen 

jako pracovní verze, která bude v budoucnu graficky vylepšena. V této souvislosti požádal prof. Janisch 

předsedy poboček a sekcí o případné doplňující údaje odborné a pracovní náplně poboček a sekcí. 

Hlavní výbor schválil zavedení stránky na Internetu a doporučil doplnit www stránku ještě o e-mailové 

adresy předsedů i vědeckých tajemníků poboček a sekcí. 

 



5. Zpráva hospodáře 

 

Protože účetní společnosti se nemohla schůze účastnit, informovala hlavní výbor o finanční situaci Čs. 

biologické společnosti I. Tačová: 

 

Příjmy: 

Počáteční zůstatek k 1.1.1998    46.961 Kč 

Dotace RVS AV ČR     86.000 Kč 

Členské příspěvky     37.000 Kč 

 

Výdaje: 

Vrácení dotace RVS AV ČR z r. 1997 36.090 Kč (nebyla uskutečněna 

plánovaná ročenka) 

Na poštovném vydáno     15.000 Kč 

Faktury, PC, spotř. zboží, materiál, Zpravodaj 2x  95.930 Kč 

Mzdy, dohody, odvody z mezd    42.710 Kč 

Odvody sociál. a zdrav. Pojištění   17. 560 Kč 

V současné době zůstatek na účtu   25.412 Kč 

 

 

6. Přihlášky nových členů 

 

Do Čs. biologické společnosti byli se souhlasem hlavního výboru přijati tito noví členové: 

RNDr. Marie Korabečná, Plzeň   MUDr. Julia Marečková, Brno 

Mgr. Denisa Lednická, Ostrava   Mgr. Eva Wlosoková, Brno 

RNDr. Jiří Král, Dr., Praha   Mgr. Kateřina Jedličková, Olomouc 

Ivona Prekopová, Olomouc   RNDr. Milena Holzerová, Olomouc 

Mgr. Stanislav Palša, Brno   Mgr. Věra Cenklová, Olomouc 

 

 

7. Různé 

 

Dr. Konětopský oznámil, že pedagogická sekce uspořádá letos pouze 1 celostátní seminář 10.11.1998, 

hlavní referát o problémech genetiky člověka přednese prof. Šmarda, dále se budou účastníci semináře 

zabývat problematikou celostátní maturit. 

Prof. Hejtmánek podal návrh připojit se k protestu rektora Masarykovy univerzity doc. Zlatušky a dr. 

Grygara proti vládnímu návrhu snížit podstatně dotace na výzkum a vědu v příštím roce Hlavní výbor 

návrh prof. Hejtmánka a schválil a doporučil jeho urychlenou realizaci s tím, že se Čs. biologická 

společnost k protestu připojí a své stanovisko poskytnute příslušným mediím (tisk, televizní regionální 

a rozhlasové zpravodajství). 

Prof. Srb sdělil, že 26.-27.11.1998 se uskuteční konfertence pro pedagogické pracovníky v Uherském 

Hradišti. Dále upozornil prof. Srb hlavní výbor, že rada Biologických listů nebude v budoucnu paušálně 

publikovat výroční zprávu Čs. biologické společnosti, požaduje jen podstatná fakta (kompletní zpráva 

je vždy zveřejněna ve Zpravodaji. Hlavní výbor schválil předávat výroční zprávu Biologickým listům v 

požadované úpravě. 

Doc. Smetana navrhl v rámci šetření poštovného publikovat Zpravodaj pouze na Internetu, což by 

znamenalo cestou dotazníkové akce zjistit emailové adresy členské základny. Protože všichni členové 



Čs. biologické společnosti nejsou napojeni na e-mail, rozhodl hlavní výbor přecházet postupně na tento 

systém a od písemné formy sdělování informací zatím neodstupovat. 

Prof. Janisch otevřel stále nedořešenou otázku vztahů se Slovenskou biologickou společností. Ze 

schůzky pořádané při příležitosti konání Biologických dnů v září v Nitře, kterých se prof. Janisch účastnil 

vyplynul záměr organizátorů těchto slovenských Biologických dnů zaktivovat znovu činnost Slovenské 

biologické společnosti. Proto byly zaslány prof. Uhrínovi adresy slovenských pracovníků registrovaných 

v Čs. biologické společnosti a adresy všech členů sekce buněčné biologie (prof. Čiamporovi byly 

předány adresy slovenských členů Čs. biologické společnosti již před rokem). Protože se na schůzi 

hlavního výboru ze slovenských zástupců nikdo nedostavil, byla diskuse z rozhodnutí hlavního odložena 

na příští schůzi. 

Prof. Janisch upozornil všechny potencionální pořadatele akcí společnosti, aby od počátku počítali při 

plánováni konferenčního poplatku se zřetelnou slevou pro čelny společnosti ve srovnání s nečleny. 

Prof. Konětopský informoval HV o dopise předsedy ECBA (European Countries Biologists Association) 

z Říma, ve kterém projevil zájem o kontakt s podobně zaměřenou institucí v našem státě. Z dopisu 

vyplývá, že ECBA reprezentuje profesní zájmy biologů v rámci EU a zavádí profesionální titul „Europena 

Biologist". Z textu dopisu vyplývá, že jde především o aktivity v rámci výuky biologie a o ECBO bude 

potřeba získat přesnější informace. 

Jako každoročně byl sestaven seznam jubilantů, kteří podle svých zásluh budou při příležitosti životních 

jubileí oceněni blahopřejným dopisem, diplomem čestného uznání, pamětní medailí, nebo čestným 

členstvím. 

 

Čestné členství bylo navrženo: 

Dr. Vojtěch Závada (70) 

Doc. Hroch (70) 

Dr. Homola (65) 

 

Diplom byl navžen: 

Prof. Horký (histologie) 

 

Prof. Hejtmánek poděkoval všem za účast a aktivitu v jednání a schůzi hlavního výboru Čs. biologické 

společnosti ukončil. 

 

 

 

Zapsala: Iva Tačová 

Přečetl: Prof. MUDr. R. Janisch, DrSc. 

vědecký tajemník 


