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ÚVODNÍ SLOVO

Ohlédnutí (trochu i pﬁedvolební)
„Odborník na slovo vzat˘. S tímto typem se potkáte nejãastûji. Vyskytuje se
v laboratoﬁích a ústavech v‰ech svûtadílÛ, av‰ak jeho nejpûknûj‰í odrÛdy bují pod
nebem Spojen˘ch státÛ severoamerick˘ch. Úzká specializace je v˘razem moderní
doby. Dnes nejde provozovat vûdu jinak, neÏ kdyÏ se po cel˘ svÛj Ïivot vûnujete
jednomu oboru. Av‰ak úzká specializace má své meze; jsou-li pﬁekroãeny, dojde
ke kuriózním zjevÛm. Hle, jak vypadá americk˘ stoprocentní specialista. MuÏ
v nejlep‰ích letech, poﬁádnû obleãen podle bûÏné módy, nenápadn˘, nûkdy i trochu
nesmûl˘. Na oãích má lesklé br˘le bez obruby, vlasy peãlivû upravené, zkrátka nenajdete v nûm nic z onoho bohémského, potrhlého, dlouhovlasatého nebo alespoÀ
vousatého komplexu, jímÏ trpí mnozí evrop‰tí vûdci… Zatím v‰ak jde o znamenitého vûdce specialistu, kter˘ je ‰iroko daleko jedin˘m, kdo rozumí, dejme tomu,
spektrofotometrii… Ná‰ specialista v‰ak mu (spektrofotometru – pozn. autora)
zasvûtil cel˘ Ïivot… Aãkoliv má doktorát slavné americké univerzity, neví nic
o Voltairovi…“
Tento pozoruhodn˘ text, souãást ‰ir‰í pomûrnû zábavné úvahy o rÛzn˘ch
typech vûdcÛ, v nûmÏ jsem upravil jen starobyl˘ pravopis, byl sepsán nûkdy
v prvé polovinû 40. let minulého století a v r. 1945 byl vydán Mazáãov˘m nakladatelstvím v Praze. Je to velmi zajímavá kniha, kterou jsem nedávno zakoupil
za Kã 50,- v antikvariátu. Tato ukázka, jak jistû ráãíte uznat, ponûkud neblaze
rezonuje i s moderní dobou. Mám na mysli zmínku o Voltairovi. Nebudu vás ale
jiÏ déle napínat. Jde o sborník esejÛ Îivot naruby od Ferdinanda Herãíka, o nûmÏ
v‰ichni víme, co udûlal pro ãeskoslovenskou biologii a biofyziku. S úÏasem jsem
konstatoval, Ïe prof. Herãík byl (v dobách, kdy to bylo pﬁípustné) tak trochu
i mystik, coÏ v‰ak nic neubírá na jasnozﬁivosti nûkter˘ch jeho biologick˘ch úvah
a postﬁehÛ.
Je neobyãejnû zábavné i pouãné ãíst knihy z doby, kdy se moderní biologie, se
sv˘m dÛrazem na molekulární aspekty a kvantifikaci v˘sledkÛ svého bádání,
teprve rodí. Je to pion˘rská doba, kdy gen mÛÏe mít 70 nebo 2000 atomÛ a kdy
(opût gen) patﬁí nûkam do sousedství Ïláz s vnitﬁní sekrecí, neboÈ to, co produkuje by mohl b˘t hormon. Je to doba, kdy se zaãíná pouÏívat slovo „makromolekula“. Uplyne deset, patnáct let a biologie projde svou nejvût‰í revolucí.
Ale obraÈme list. Ve skuteãnosti jsem chtûl napsat tom, Ïe je velmi dÛleÏité, aby
âsBS zvolila nov˘ Hlavní v˘bor. Îivot naruby se mi jen tak pﬁipletl pod ruku. Tﬁeba
prozatím oÏelíme Voltaira, ale ná‰ spolkov˘ Ïivot by oÏelen nemûl b˘t. Byla by to
‰koda, i kdyÏ z toho nejsou Ïádné impaktní body. Myslím, Ïe by nám to potvrdil
i profesor Herãík.
Vojtûch Mornstein
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Volby hlavního v˘boru
pro funkãní období 2009 – 2011
V roce 2008 konãilo tﬁíleté funkãní období Hlavního v˘boru na‰í spoleãnosti,
proto na schÛzi Hlavního v˘boru 1.10.2008 byla zvolena volební komise ve sloÏení
MUDr. Pavel Grec, CSc. (pﬁedseda), Helena Hromadová (sekretáﬁka spoleãnosti)
a MUDr. Jana Koláﬁová, CSc. (z poboãky v Hradci Králové) a povûﬁena pﬁípravou
a uskuteãnûním voleb nového Hlavního v˘boru korespondenãním zpÛsobem.
Prostﬁednictvím v˘borÛ poboãek a sekcí byli v‰ichni ãlenové vyzváni k podání návrhu na kandidáty pﬁí‰tího Hlavního v˘boru. Volební komise návrhy shromáÏdila
a pﬁedkládá je v abecedním poﬁadí v pﬁiloÏené kandidátní listinû, která je souãasnû Va‰ím volebním lístkem.
Na volebním lístku, kter˘ je volnû vloÏen do tohoto ãísla Zpravodaje vyjádﬁete své hlasování zakrouÏkováním tûch ãísel kandidátÛ, kter˘m dáváte
svÛj hlas. ProtoÏe Hlavní v˘bor mÛÏe mít podle stanov 11 ãlenÛ, oznaãte
nejv˘‰e 11 jmen ze seznamu volebního lístku. Upraven˘ volební lístek odstﬁihnûte a za‰lete na sekretariát spoleãnosti:

do 30. 6. 2009
âs. biologická spoleãnost
sekretariát
Tome‰ova 12
602 00 Brno
Obálka pro „Volby“ je pﬁiloÏena.
V˘sledky voleb zveﬁejní volební komise v nejbliÏ‰ím ãísle Zpravodaje.
Úãast na volbách je právem a morální povinností kaÏdého ãlena.

Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc., v. r.
vûdeck˘ tajemník
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V˘zva Hlavního v˘boru ãlenÛm spoleãnosti
k doplnûní údajÛ ãlenské databáze
Pﬁikládáme do tohoto ãísla Zpravodaje krátk˘ formuláﬁ pro doplnûní a zmûny
v osobních datech ãlenÛ spoleãnosti. Zkontrolujte prosím stávající uvedená data
a v pravé ãásti do rámeãkÛ uveìte zmûny nebo doplnûní.
Sekretariát spoleãnosti se stále setkává s pﬁípady nezaznamenan˘ch zmûn
pﬁíjmení po provdání Ïen, pracovi‰tû, bydli‰tû, zmûn ve stavu student, pracující,
dÛchodce, chybûjících dat narození a e-mailov˘ch adres.
Peãlivou kontrolou pﬁispûjete k usnadnûní komunikace sekretariátu se ãleny.
Pokud údaje opravíte vraÈte prosím formuláﬁ obratem na sekretariát.
Helena Hromadová

Zpráva o ãinnosti âs. biologické spoleãnosti
v r. 2008
Struktura âs. biologické spoleãnosti v uplynulém období
V roce 2008 pracovala âs. biologická spoleãnost jednak v územnû ãlenûn˘ch
poboãkách 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 mutagenezu 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 Hlavní v˘bor ve sloÏení: pﬁedseda prof. RNDr.
Vojtûch Mornstein, CSc., I. místopﬁedseda prof. MUDr. Fedor âiampor, 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 úãtu Ing. J. Ha‰ek, CSc., a prof.
RNDr. Juraj Krajãoviã, CSc.
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V uplynulém roce se Hlavní v˘bor se‰el 2. dubna a 1. ﬁíjna. Pﬁedsednictvo
Hlavního v˘boru se se‰lo nûkolikrát podle aktuální potﬁeby.
âs. Biologická spoleãnost má webovou stránku:
http://www.med.muni.cz/biolspol/,
kde jsou prÛbûÏnû zveﬁejÀovány informace o aktivitách Spoleãnosti.
Vûdecká aktivita a pﬁehled uskuteãnûn˘ch akcí v roce 2008
1. XIX. Biologické dny na téma Biologick˘ v˘zkum pro lidské zdraví uspoﬁádaly âs. biologická spoleãnost, její Hlavní v˘bor a poboãka v Hradci Králové
ve spolupráci s Lékaﬁskou fakultou UK v Hradci Králové 29.– 31. 10. 2008.
Celkem v 9 odbornû zamûﬁen˘ch sekcích odeznûlo 35 vûdeck˘ch pﬁedná‰ek
a bylo prezentováno 31 posterov˘ch sdûlení. S velk˘m zájmem odborné veﬁejnosti se setkala sekce „International Sympozium: The Functional Organization of the Cell Nucleus“. Celkem se konference zúãastnilo 104 úãastníkÛ.
Abstrakta byla publikována v angliãtinû ve sborníku s ISBN978-80-7399-545-4.
V rámci XIX. Biologick˘ch dnÛ se uskuteãnilo mimoﬁádné Valné shromáÏdûní
âs. biologické spoleãnosti, se vzpomínkou letos zemﬁel˘ch funkcionáﬁÛ spoleãnosti, ãestného pﬁedsedy spoleãnosti prof. MUDr. Oldﬁicha Neãase, DrSc.,
hospodáﬁe Hlavního v˘boru doc. RNDr. Josefa Reischiga, CSc. a ãlena v˘boru brnûnské poboãky doc. MUDr. Miroslava Gabriela, CSc. Souãástí Valného shromáÏdûní byla XI. Babákova pﬁedná‰ka „KmeÀové bunky a nádorové
ochorenia“ pﬁednesená doc. Ing. âestmírem Altanerem DrSc. z Ústavu experimentální onkologie SAV v Bratislavû.
2. Konferenci „Evolúcia Quo Vadis?!“ uspoﬁádala Evoluãní sekce âs. biologické spoleãnosti ve spolupráci s Pﬁírodovûdeckou fakultou UK v Bratislavû
19.– 22. 6. 2008 Donovalech na Slovensku. Na konferenci odeznûlo 35 pﬁedná‰ek rozdûlen˘ch do 8 sekcí: V‰eobecné otázky, PÛvod a evoluce bunûk,
Evoluce a ontogeneze, Paleobiologie, Evoluce sexu, Bioinformatika a evoluce, Genotyp a fenotyp – evoluce vybran˘ch taxonÛ, Evoluãní antropologie.
Anglická abstrakta v‰ech pﬁedná‰ek vy‰la ve Zpravodaji âs. biologické spoleãnosti ã. 1, 2008. Souãástí konference byla krátká schÛze Sekce evoluãní
biologie s ustavením nového pﬁedsednictva. Pﬁedsedou sekce je prof. RNDr.
Juraj Krajãoviã, CSc., místopﬁedsedou RNDr. E. Kejnovsk˘, CSc. a vûdeck˘m
tajemníkem RNDr. Marek Mentel, CSc.
3. XVI. konferenci Cytoskeletálního klubu, uspoﬁádala Spoleãnost bunûãné
biologie ve Vranovské Vsi u Znojma v Hotelu Club 14.–16. kvûtna 2008.
Úvodní pÛlden byl veden v angliãtinû, celkem bylo pﬁedneseno 16 pﬁíspûvkÛ,
z toho 4 zahraniãních hostÛ. Celkem se zúãastnilo 66 zájemcÛ. Abstrakta
v angliãtinû vy‰la ve sborníku.
4. 41. v˘roãní zasedání Cytogenetické sekce uspoﬁádala Cytogenetická sekce
11.–12. 9. 2008 v Praze. Pﬁedneseno bylo 31 odborn˘ch pﬁíspûvkÛ za celkové úãasti 135 pracovníkÛ.
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5. 31. Pracovní dny âeské a Slovenské spoleãnosti pro mutagenezu
zevním prostﬁedím se konaly ve dnech 5.– 7. 5. 2008 v Národním centru
o‰etﬁovatelství NZO v Brnû. Bylo pﬁedneseno 56 odborn˘ch pﬁíspûvkÛ.
6. VII. Jesenné pracovné dni âeskej a slovenskej spoloãnosti pre mutagenézu vonkaj‰ím prostredím „Genetic Toxicology and Cancer Prevention“ se konaly 13.–15. 10. 2008 v Bratislavû. Setkali se zde odborníci
z âeské i Slovenské republiky a prezentovali otázky vûnované problematice genetické toxikologie a prevenci rakoviny. Konference se úãastnilo 55
pracovníkÛ, pﬁedneseno bylo 25 odborn˘ch sdûlení.
7. V. Hradecké dny cytogenetiky a molekulární biologie uspoﬁádala Cytogenetická sekce 16. 4. 2008 v Hradci Králové. Pro 110 úãastníkÛ bylo pﬁedneseno 21 odborn˘ch pﬁedná‰ek.
8. Praktická ultrasonografie XI & Patient-Ultrasound Interaction II uspoﬁádala Spoleãnost pro ultrazvuk 11.–12. 9. 2008 v Olomouci. Celkem bylo
pﬁedneseno 29 odborn˘ch sdûlení a konference se zúãastnilo 55 pracovníkÛ.
9. XXXI. Dny lékaﬁské biofyziky, na organizaci spolupodílela âeská spoleãnost pro ultrazvuk v medicínû a Biofyzikální sekce âs. biologické spoleãnosti.
Konference se uskuteãnila 28.– 30. 5. 2008 v Malé Morávce. V rámci pÛldenního bloku „Vûda a v˘zkum“ bylo pﬁedneseno 17 odborn˘ch pﬁíspûvkÛ za
úãasti 60 posluchaãÛ. Abstrakta pﬁíspûvkÛ vy‰la ve sborníku.
10. Odpolední semináﬁe Brnûnské poboãky – uskuteãnilo se 8 pﬁedná‰kov˘ch
schÛzí kde bylo pﬁedneseno 10 odborn˘ch sdûlení za celkové úãasti 265
zájemcÛ. Anglická abstrakta jsou publikována v mezinárodním ãasopise
Scripta Medica.
11. Aktuální otázky bioklimatologie zvíﬁat 2008 – 9. 12. v Brnû, na poﬁádání
spolupracovala brnûnská poboãka, zúãastnilo se 32 pracovníkÛ, prezentováno bylo 24 pﬁedná‰ek, byl vydán Sborník abstrakt.
Ostatní ãinnost
V nûkter˘ch poboãkách a sekcích probûhly volby v˘borÛ a sloÏení v˘borÛ je
v souãasné 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. Ladislav Havel, CSc., 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. biologické spoleãnosti a rozesílání
pozvánek na akce poboãky ãlenÛm HV i v˘boru poboãky a jejich zveﬁejÀování na
serverech V·, na nichÏ dotyãní pracovníci pÛsobí.
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Poboãka v Hradci Králové
Pﬁedseda prof. MUDr. V. PÛÏa, DrSc., místopﬁedseda prof. MUDr. et RNDr.
M. âervinka, CSc. Poboãka byla hlavním organizátorem leto‰ních XIX. Biologick˘ch dní.
Poboãka v Olomouci
V souãasné dobû je pﬁedsedou poboãky prof. MUDr. Jaroslav Vesel˘, CSc.,
místopﬁedsedou a souãasnû vûdeck˘m tajemníkem je doc. RNDr. Jiﬁí Kunert, DrSc.
Poboãka v Ostravû
V souãasné dobû je pﬁedsedkyní poboãky Hana Lehocká, PhD., vûdeck˘m
tajemníkem je Mgr. Ivona Závacká.
âeská a slovenská spoleãnost pro mutagenezi zevním prostﬁedím
Sekci vede v˘bor ve sloÏení pﬁedseda Ing. Jan Topinka, Dr.Sc., místopﬁedsedkynû MUDr. H. Lehocká, ãlenové MUDr. P. Rössner, CSc, prof. MUDr.
M. âerná, DrSc., 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.
Spoleãnost je kolektivním ãlenem European Environmental Mutagen Society.
Od roku 2005 je funkãní webová stránka spoleãnosti
http://www.med.muni.cz/toCP852.en/biolspol/,
kde jsou prÛbûÏnû zveﬁejÀovány informace o aktivitách Spoleãnosti.
âeská spoleãnost pro ultrazvuk
Pﬁedsedkynû 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. Zemanová, CSc., doc. RNDr. M. Jaro‰ová, CSc., prof. MVDr. J. Rube‰, CSc.,
RNDr. P. Balíãek, CSc., RNDr. F. Horáãek. Sekce je kolektivním ãlenem Evropské
asociace cytogenetick˘ch spoleãností.
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.,
–6–
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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.
Sekce evoluãní biologie
Na sympoziu „Evolúcia Quo Vadis?!“ v Donovalech 19.– 22. 6. 2008 bylo
ustaveno pﬁedsednictvo sekce – pﬁedseda prof. RNDr. Juraj Krajãoviã, CSc.,
místopﬁedsedou RNDr. E. Kejnovsk˘, CSc. a vûdeck˘m tajemníkem RNDr.
Marek Mentel, CSc.
Ediãní ãinnost
Byly vydány tyto publikace:
Zpravodaj âs. biologické spoleãnosti, 2 ãísla
Sborník abstrakt XVI. Cytoskeletálního klubu
Sborník abstrakt XXXI. DnÛ lékaﬁské biofyziky
Sborník abstrakt: „Celostátní sjezd Spoleãnosti lékaﬁské genetiky âLS JEP
a 41. v˘roãní cytogenetické konference“ na CD, pﬁístupn˘ na webové stránce
spoleãnosti http://www.med.muni.cz/biolspol/.
– Sborník abstrakt: 31. Pracovní dny âeské a Slovenské spoleãnosti pro mutagenezu zevním prostﬁedím, k dispozici na http://www.med.muni.cz/biolspol/.
Sborník abstrakt: Aktuální otázky bioklimatologie zvíﬁat 2008.
– Po cel˘ rok pracovala redakãní rada Zpravodaje ve sloÏení: pﬁedseda prof.
MUDr. R. Janisch, DrSc., technick˘ redaktor Mgr. D. Vlk, CSc., 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/.
–
–
–
–

Statistické údaje a závûr
V âs. biologické spoleãnosti pracovalo 5 poboãek, kde jednotliví ãlenové
jsou zastoupeni takto: Poboãka v Praze 449, Poboãka v Brnû 562, Poboãka
v Olomouci 69, Poboãka v Hradci Králové 35, Poboãka v Ostravû 29, slovensk˘ch ãlenÛ je zaregistrováno 330.
Pﬁi Hlavním v˘boru pracovalo 9 odborn˘ch sekcí: Sekce cytogenetická 168
ãlenÛ, Sekce evoluãní biologie 39 ãlenÛ, Spoleãnost pro mutagenezu zevním pro–7–
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stﬁedím 97 ãlenÛ, Pedagogická sekce 50 ãlenÛ, Sekce pro biologii nízk˘ch teplot
57 ãlenÛ, âeská spoleãnost pro ultrazvuk 184 ãlenÛ, Sekce reprodukãní biologie
58 ãlenÛ, Spoleãnost pro bunûãnou biologii 116 ãlenÛ, Biofyzikální sekce 73 ãlenÛ.
Celkem je v âs. biologické spoleãnosti registrováno 1209 ãlenÛ.
V âs. biologické spoleãnosti bylo v uplynulém roce uspoﬁádáno 19 vûdeck˘ch
akcí s 270 pﬁíspûvky a celkovou úãastí 947 vûdeck˘ch pracovníkÛ.
Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc.
vûdeck˘ tajemník

Zápis ze schÛze
Hlavního v˘boru âs. biologické spoleãnosti
1. ﬁíjna 2008 v Brnû
âlenové Hlavního v˘boru
Pﬁítomni:
prof. V. Mornstein, prof. S. âech, prof. F. âiampor, Ing. J. Ha‰ek,
prof. R. Janisch, doc. J.Kunert, prof. A. Svoboda, Mgr. O. Kopeãná
Omluveni:
prof. Krajãoviã, prof. K. Michalová, prof. I. Ra‰ka
Pﬁedsedové poboãek a sekcí
Pﬁítomni:
prof. M. âervinka, RNDr. A. Konûtopsk˘, MUDr. E. Kotulánová
Omluveni:
prof. V. PÛÏa, prof. K. Smetana
1. Zahájení
Zasedání Hlavního v˘boru âs. Biologické spoleãnosti zahájil a v‰echny pﬁítomné pﬁivítal prof. V. Mornstein a seznámil s programem schÛze.
Úvodem schÛze vzpomenul památky na zemﬁelého prof. MUDr. O. Neãase,
DrSc., prof. RNDr. L. Dobiá‰e, DrSc., doc. MUDr. J. Reischiga, CSc. a doc.
MUDr. M. Gabriela, CSc. Památka zemﬁel˘ch ãlenÛ bude vzpomenuta na mimoﬁádném Valném shromáÏdûní âSBS pﬁi leto‰ních Biologick˘ch dnech v Hradci
Králové.
2. Schválení zápisu z minulé schÛze HV
V kontrole úkolÛ z posledního zápisu ze schÛze HV âSBS, která se konala
dne 2. dubna 2008 v Brnû prof. Mornstein konstatoval, Ïe úkoly byly splnûny.
Zápis byl schválen bez pﬁipomínek.
–8–
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3. XIX. Biologické dny – pﬁíprava
Ve dnech 29.-31. ﬁíjna 2008 se v Hradci Králové uskuteãní XIX. Biologické dny
s názvem „Biologick˘ v˘zkum pro lidské zdraví“. Organizaãním zabezpeãením
byly Hlavním v˘borem âsBS povûﬁeny Poboãka v Hradci Králové a Ústav lékaﬁské biologie a genetiky, Lékaﬁská fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové.
Prof. âervinka, jako hlavní organizátor a poﬁadatel, podrobnû informoval pﬁítomné
ãleny HV âsBS o aktuálním stavu pﬁíprav a seznámil se strukturou programu.
Upozornil, Ïe ve‰keré informace, t˘kající se XIX. Biologick˘ch dnÛ, jsou zveﬁejnûny na internetu www.bioldny.cz. Dosud je pﬁihlá‰eno 34 pﬁedná‰ek a 28 posterÛ, celkem je zaregistrováno 80 úãastníkÛ. Finanãní zaji‰tûní se vyvíjí podle
plánovaného rozpoãtu. V programu je velmi dobﬁe pﬁipraveno sympozium
o funkãní organizaci bunûãného jádra, které organizuje prof. Ra‰ka. Babákovu
pﬁedná‰ku na úvod mimoﬁádného Valného shromáÏdûní spoleãnosti pﬁednese
doc. Ing. âestmír Altaner, DrSc., z Ústavu experimentálnej onkológie SAV,
Bratislava s názvem "KmeÀové bunky a nádorové ochorenia". ZároveÀ
prof. âervinka potvrdil, Ïe Sborník abstrakt bude vydán ve formátu A5 ve vazbû
a dále bylo rozhodnuto, Ïe informace a pozvánka k Babákovû pﬁedná‰ce bude
pﬁipravena Hlavním v˘borem. Uskuteãní se dvû spoleãenské akce, první veãer
bude raut, druh˘ veãer veãeﬁe s obsluhou placená úãastníky, v prÛbûhu programu
bude klasické obãerstvení, káva, ãaj, minerálka, su‰enky. Program pobûÏí
v ãe‰tinû, pouze sympozium o bunûãném jádﬁe v angliãtinû. Poãítá se s 15 min.
pro pﬁedná‰ku a 5 min. diskuze. Prof. Opatrn˘ bude mít 35 min. na úvodní pﬁedná‰ku botanické sekce. Zástupce firmy Sigma poÏádal o moÏnost prezentace
„sponzorované pﬁedná‰ky“ pro vítûze firemní soutûÏe. Bylo doporuãeno projednat
sponzorovanou pﬁedná‰ku s Dr. Moosem s mírnû nadstandardním finanãním pﬁíspûvkem firmy nebo formou konkrétního obãerstvení.
Prof. âervinka seznámil HV s návrhem ãasového rozvrhu programu s jeho náplní,
Závûr: Hlavní v˘bor vzal na vûdomí mimoﬁádnû v˘bornou pﬁípravu
Biologick˘ch dnÛ, t˘kající se kompletního zaji‰tûní a do detailÛ vypracovaného
pﬁehledu pro hladk˘ prÛbûh konání Biologick˘ch dnÛ.
4. Zpráva vûdeckého tajemníka
âerpání dotace RVS pro rok 2008
Vûdeck˘ tajemník informoval Hlavní v˘bor o ãerpání dotace RVS pro rok 2008
a jejím rozdûlení mezi jednotlivé poboãky a sekce. Oznámil, Ïe celková poÏadovaná ãástka ve v˘‰i 235.000.- Kã bude do konce roku vyãerpána. Ze závaÏn˘ch
technick˘ch dÛvodÛ se nemohla pod patronací Ostravské poboãky uskuteãnit
akce Slezské dny preventivní medicíny 2008 s mezinárodní úãastí (Láznû
Darkov u Karviné, únor 2008). Neãerpaná dotace ve v˘‰i 15.000,- Kã, která mûla
b˘t pouÏita na uvedenou akci, je pﬁevedena na konferenci „XIX. Biologické dny“,
která je v tomto roce mezi na‰imi plánovan˘mi akcemi jako nejzávaÏnûj‰í.
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Plán akcí a rozpoãet pro rok 2009
PoÏadavky na akce v roce 2009 podaly tyto sloÏky âs. biologické spoleãnosti
Akce

pÛvodní

âeská spoleãnost pro ultrazvuk
Konference Den sonografick˘ch kasuistik II.
Technické zabezpeãení – kvûten 2009 v Brnû

10 000

21. konference Evropské spoleãnosti pro Ultrasonografii.
Vyslání delegáta. 6.– 9. 12. 2009

10 000

Domovské stránky spoleãnosti pro Ultrazvuk

15 000

Cytogenetická sekce
42. v˘roãní zasedání Cytogenetické sekce – 10.–11. 9. 2009

30 000

Spoleãnost pro bunûãnou biologii
Struktura a funkce bunûãného jádra
Workshop s mezinárodní úãastí – ﬁíjen 2009
Spoleãnost pro bunûãnou biologii
Konference „17. Cytoskeletální klub“
duben 2009 ve Vranovské Vsi
Poboãka v Hradci Králové
Konference CYTOKINEMATICS 2009
Zaji‰tûní zahraniãní úãasti, technické zabezpeãení, vydání Sborníku
Pedagogická sekce
2 celostátní semináﬁe Pedagogické sekce

225 000

30 000

245 000

3 000

Spoleãnost pro mutagenezu zevním prostﬁedím
Genetická toxikologie a prevence rakoviny – 21.– 23. 10. 2009

10 000

32. Pracovní dny Spoleãnosti pro mutagenezu zevním prostﬁedím
Pﬁíprava a vydání Sborníku abstrakt
Pﬁíprava a vydání broÏury k 31. v˘roãí konání Pracovních dnÛ,
5.– 7. 5. 2009

15 000

Poboãka v Brnû
Pﬁedná‰kové schÛze poboãky v Brnû

10 000

Zpravodaj

80 000

Celkem za akce

683 000
– 10 –
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Prof. Janisch upozornil na celkem jisté krácení finálního rozpoãtu, podobnû
jako v minul˘ch letech a poÏádal vedoucí poboãek a sekcí, aby pﬁi vyúãtování
uvádûli jen nutné, skuteãné v˘daje na pﬁíslu‰né akce (napﬁ. pronájem místností,
po‰tovné apod.). PﬁedloÏené faktury, popﬁ. paragony o zaplacení, které se net˘kají plánované dotace a nesouvisí s ní, nelze proplatit.
Prof. âervinka uvedl, Ïe plánovaná konference Cytokinematics se uskuteãní
jako slavnostní jubilejní akce s pozváním v˘znamn˘ch zahraniãních úãastníkÛ
minul˘ch setkání.
O definitivním rozdûlení dotace pro r. 2009 a o její v˘‰i po schválení RVS âR
budou v‰ichni pﬁedsedové poboãek a sekcí informováni vûdeck˘m tajemníkem
spoleãnosti elektronicky.
Závûr: HV âSBS vzal na vûdomí a souhlasí.
5. Placení ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ
Tajemník spoleãnosti podal informaci o nízkém stavu plateb ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ. Upozornil v‰echny pﬁedsedy poboãek a sekcí, aby dÛraznû pﬁipomnûli
sv˘m ãlenÛm povinnost 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. Platební morálka ãlenÛ bude i dÛleÏit˘m hlediskem pﬁi rozdûlování dotace.
V roce 2008 bylo vybráno ke 1. 10. 2008 od na‰ich ãlenÛ
ve v˘‰i
kolektivní ãlenství ve v˘‰i (6 kolektivních ãlenÛ)
Dotace RVS âR ve v˘‰i
Celkem

49.350,- Kã
90.000,- Kã
235.000,- Kã
374.350,- Kã

Závûr: v‰em vedoucím poboãek a sekcí bude zaslán pﬁehled o placení ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ v roce 2008. Zajistí: H. Hromadová
6. Zpravodaj (náplÀ 2. ãísla 2009)
Prof. Janisch seznámil pﬁítomné s plánovan˘m obsahem 2. ãísla Zpravodaje.
Pﬁipomenul nutnost rychlého dodání pﬁíspûvkÛ, zvlá‰tû zpráv z vût‰ích uskuteãnûn˘ch akcí, které zajistí vzájemnou informovanost o vûdeck˘ch v˘sledcích poboãek a sekcí. Zpravodaj bude opût zaslán i biologicky orientovan˘m sestersk˘m
spoleãnostem. Hlavní v˘bor vzal zprávu vûdeckého tajemníka na vûdomí.
7. V˘roãní zpráva
Prof. Janisch vyzval pﬁedstavitele poboãek a sekcí o doruãení zpráv o ãinnosti
za leto‰ní rok do 15.12.2008, které budou slouÏit jako podklad pro vypracování
v˘roãní zprávy âs. biologické spoleãnosti za rok 2008. Zpráva bude odeslána
do 15. 1. 2009 Radû vûdeck˘ch spoleãností. Osnova pro zprávy je pﬁiloÏena
k zápisu.
Závûr: Hlavní v˘bor vzal zprávu vûdeckého tajemníka na vûdomí.
– 11 –
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8. Volby r. 2009
Vûdeck˘ tajemník informoval o konãícím volebním období a povinnosti Hlavního
v˘boru vypsat volby na období 2009 – 2011. Hlavní v˘bor zvolil pro tyto volby volební komisi ve sloÏení: MUDr. Pavel Grec, CSc. (pﬁedseda), H. Hromadová
a MUDr. Jana Koláﬁová, CSc. (z poboãky v Hradci Králové).
Vûdeck˘ tajemník roze‰le v‰em pﬁedsedÛm poboãek a sekcí v˘zvu k dodání
návrhu jmen do kandidátky pﬁí‰tího Hlavního v˘boru do konce tohoto roku. Volební
komise z tûchto návrhÛ podle poãetnosti jejich zastoupení sestaví kandidátku
a jak umoÏÀují stanovy, zahájí korespondenãní volby Hlavního v˘boru. V‰ichni
ãlenové spoleãnosti budou k volbám vyzváni v jarním Zpravodaji 2009, kde rovnûÏ
obdrÏí volební lístek a pokyny o provedení volby.
Závûr: v roce 2009 bude svoláno ﬁádné Valné shromáÏdûní, kde bude novû
zvolen˘ v˘bor âSBS ustanoven.
9. Pﬁihlá‰ky nov˘ch ãlenÛ
Do spoleãnosti bylo pﬁijato 9 nov˘ch ãlenÛ:
RNDr. Kateﬁina Bi‰ová, Ph.D., TﬁeboÀ, (Sekce bunûãné biologie)
Doc. RNDr. Karol Marhold, CSc., Bratislava, (Sekce evoluãní biologie)
Mgr. Peter Mikulíãek, Ph.D., Bratislava, (Sekce evoluãní biologie)
RNDr. Jitka ÎlÛvová, Ph.D., Brno, (Sekce evoluãní biologie)
RNDr. Eduard Kejnovsk˘, CSc., Brno, (Sekce evoluãní biologie)
Mgr. Peter Vr‰ansk˘, Ph.D., Bratislava, (Sekce evoluãní biologie)
Doc. RNDr. Roman PantÛãek, Ph.D., Brno, (Sekce evoluãní biologie)
Doc. Mgr. Martin Kanovsk˘, Ph.D., Bratislava, (Sekce evoluãní biologie)
RNDr.Marek Mentel, Ph.D., Bratislava, (Sekce evoluãní biologie)
Závûr: ãlenové v˘boru vzali na vûdomí.
10. RÛzné
Hlavní v˘bor za zemﬁelého prof. Dobiá‰e, pﬁedsedy Ostravské poboãky, kooptoval do této funkce MUDr. Hanu Lehockou.
Závûr: ãlenové v˘boru povûﬁili tajemníka prof. Janische, aby dr. Lehockou
informoval o jmenování do funkce pﬁedsedkynû Ostravské poboãky.
11. Závûr
Na závûr prof. Mornstein, pﬁedseda spoleãnosti podûkoval v‰em pﬁítomn˘m
za úãast a pﬁedbûÏnû stanovil termín pﬁí‰tí schÛze Hlavního v˘boru na prosinec
2008, v‰ichni ãlenové v˘boru budou vãas informováni.
Zapsala H. Hromadová
Pﬁeãetli prof. R. Janisch, prof. Mornstein
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Zápis z mimoﬁádného Valného shromáÏdûní
âs. biologické spoleãnosti 29. ﬁíjna 2008
v Hradci Králové
konané u pﬁíleÏitosti XIX. biologick˘ch dnÛ
Biologick˘ v˘zkum pro lidské zdraví

Valné shromáÏdûní zahájil pﬁedseda âs. biologické spoleãnosti prof. Mornstein.
Pﬁivítal v‰echny pﬁítomné a seznámil je s programem:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Vzpomínka zesnul˘ch ãlenÛ spoleãnosti
Udûlení Babákovy medaile doc. RNDr. Jiﬁímu Kunertovi, DrSc.
XI. Babákova pﬁedná‰ka

V. Mornstein
V. Mornstein
V. Mornstein
â. Altaner

Zesnulé ãleny Doc. RNDr. Ivo Cetla, CSc., Prof. RNDr. Lubomír Dobiá‰, DrSc.,
Doc. MUDr. Miroslav Gabriela, CSc., Prof. MUDr. Oldﬁich Neãase, DrSc. a Doc.
RNDr. Josef Reischiga, CSc., uctilo Valné shromáÏdûní âs. biologické spoleãnosti povstáním.
Zemﬁelého ãestného pﬁedsedu spoleãnosti prof. Neãase vzpomenul v krátkém pﬁíspûvku prof. Janisch.
Za dlouholetou, aktivní a podnûtnou práci pro âs. biologickou spoleãnost,
mnohaleté ãlenství ve v˘boru olomoucké poboãky a ãlenství v Hlavním v˘boru
âSBS byla udûlena hospodáﬁi âs. biologické spoleãnosti Doc. RNDr. Jiﬁímu
Kunertovi, DrSc. Babákova medaile. K pﬁíleÏitosti jeho nedávného Ïivotního jubilea osobnost doc. Kunerta Valnému shromáÏdûní pﬁedstavil a medaili pﬁedal
prof. Mornstein.
Na mimoﬁádné zasedání Valného shromáÏdûní byla zaﬁazena XI. Babákova
pﬁedná‰ka „KME≈OVÉ BUNKY A NÁDOROVÉ OCHORENIA“, kterou pﬁednesl Doc. Ing. âestmír Altaner, DrSc., z Ústavu experimentálnej onkológie SAV,
Bratislava.
Po krátké odborné diskusi podûkoval prof. Mornstein v‰em pﬁítomn˘m za úãast
a zasedání Valného shromáÏdûní âs. biologické spoleãnosti ukonãil.
Zapsala H. Hromadová
Pﬁeãetli prof. R. Janisch, prof. Mornstein
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Zápis ze schÛze
Hlavního v˘boru âs. biologické spoleãnosti
11. bﬁezna 2009 v Brnû
âlenové Hlavního v˘boru
Pﬁítomni:
prof. V. Mornstein, prof. R. Janisch, prof. S. âech, doc. J. Kunert,
prof. F. âiampor, prof. J. Krajãoviã, prof. A. Svoboda, Ing. J. Ha‰ek,
RNDr. A. Oltová (za prof. Michalovou)
Omluveni:
prof. I. Ra‰ka
Pﬁedsedové poboãek a sekcí
Pﬁítomni:
RNDr. A. Konûtopsk˘, prof. K. Smetana
Omluveni:
prof. M. âervinka, MUDr. E. Kotulánová
1. Zahájení
Zasedání Hlavního v˘boru âs. Biologické spoleãnosti zahájil a v‰echny pﬁítomné pﬁivítal prof. V. Mornstein a seznámil s programem schÛze.
2. Schválení zápisu z minulé schÛze HV
V kontrole úkolÛ z posledního zápisu ze schÛze HV âSBS, která se konala
dne 1. ﬁíjna 2008 v Brnû prof. Mornstein konstatoval, Ïe úkoly byly splnûny, nebo
jsou zaﬁazeny do programu této schÛze. Zápis byl schválen bez pﬁipomínek.
3. Zpráva pﬁedsedy
Pﬁedseda prof. V. Mornstein sdûlil, Ïe nemá Ïádnou specifickou zprávu a upozornil, Ïe v˘bor se bude zab˘vat hlavnû pﬁípravou voleb a zprávou RVS âR, která
se t˘ká schválené dotace pro rok 2009.
Závûr: Ïádn˘ z pﬁítomn˘ch nevznesl pﬁipomínku a bere na vûdomí.
4. Rozdûlení dotace RVS pro rok 2009
Vûdeck˘ tajemník informoval Hlavní v˘bor o pﬁidûlené v˘‰i schváleného rozpoãtu RVS pro rok 2009 a následném pﬁerozdûlení na realizaci projektÛ na‰í
spoleãnosti. Dále tajemník spoleãnosti upozornil, Ïe 70 % je pﬁidûlená dotace
na kaÏd˘ jednotliv˘ projekt a 30 % musí kaÏdá akce „vydûlat“, napﬁ. z vybírání
úãastnick˘ch pﬁíspûvkÛ nebo od sponzorÛ. âs. biologická spoleãnost rozeslala
v‰em, kteﬁí obdrÏeli dotaci dopisy, kde je vyãíslena koneãná ãástka, která musí
b˘t vyúãtována RVS âR do Prahy.
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PoÏadavky na akce v roce 2009 podaly tyto sloÏky âs. biologické spoleãnosti
Akce

pÛvodní

krácení

âeská spoleãnost pro ultrazvuk
Konference Den sonografick˘ch kasuistik II
Technické zabezpeãení – kvûten 2009 v Brnû

10 000

7 000

21. konference Evropské spoleãnosti pro Ultrasonografii
6.– 9. 12. 2009

10 000

3 000

Domovské stránky spoleãnosti pro Ultrazvuk

15 000

5 000

Cytogenetická sekce
42. v˘roãní zasedání Cytogenetické sekce
10.–11. 9. 2009

30 000

15 000

225 000

60 000

30 000

20 000

245 000

90 000

3 000

1 000

Spoleãnost pro mutagenezu zevním prostﬁedím
Genetická toxikologie a prevence rakoviny
21.– 23. 10. 2009

10 000

5 000

32. Pracovní dny Spoleãnosti pro mutagenezu zevním prostﬁedím
Pﬁíprava a vydání Sborníku abstrakt
Pﬁíprava a vydání broÏury k 31. v˘roãí konání
Pracovních dnÛ, 5.– 7. 5. 2009

15 000

10 000

Poboãka v Brnû
Pﬁedná‰kové schÛze poboãky v Brnû

10 000

5 000

Zpravodaj

80 000

60 000

Celkem za Zpravodaj

80 000

60 000

Celkem za Akce

603 000

221 000

C e l k e m Zpravodaj + Akce – r. 2009

683 000

281 000

Spoleãnost pro bunûãnou biologii
Struktura a funkce bunûãného jádra
Workshop s mezinárodní úãastí – ﬁíjen 2009
Spoleãnost pro bunûãnou biologii
Konference „17. Cytoskeletální klub“
duben 2009 ve Vranovské Vsi
Poboãka v Hradci Králové
Konference CYTOKINEMATICS 2009
Zaji‰tûní zahraniãní úãasti, tech. zabezpeãení, vydání Sborníku
Pedagogická sekce
2 celostátní semináﬁe Pedagogické sekce

Závûr: HV âSBS vzal na vûdomí a souhlasí.
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5. Pﬁíprava voleb HV pro období 2009 –11
Volební komise: RNDr. Pavel Grec (pﬁedseda), H. Hromadová a MUDr. Jana
Koláﬁová, CSc. (z poboãky v Hradci Králové) byla doplnûna od dal‰í dva ãleny.
Hlavní v˘bor souhlasí s doplnûním ãlenÛ:
MUDr. Hana Lehocká PhD. z Ostravské poboãky a Mgr. Daniel Vlk, PhD. z Biofyzikálního ústavu LF MU v Brnû.
Z dodan˘ch návrhÛ jmen, které HV âSBS obdrÏel od pﬁedsedÛ poboãek
a sekcí, podle poãetnosti jejich zastoupení, byla sestavena a zároveÀ i v˘borem
schválena kandidátka a jak umoÏÀují stanovy budou zahájeny korespondenãní
volby Hlavního v˘boru. V‰ichni ãlenové spoleãnosti budou k volbám písemnû vyzváni bûhem mûsíce dubna 2009, v‰em bude doruãen volební lístek a pokyny
o provedení volby.
Zajistí: prof. R. Janisch a H. Hromadová
6. Zpráva vûdeckého tajemníka
Placení ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ
Tajemník spoleãnosti podal informaci o stavu plateb ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ jednotliv˘ch ãlenÛ a zároveÀ seznámil HV o placení pﬁíspûvkÛ u kolektivního ãlenství.
Upozornil v‰echny pﬁedsedy poboãek a sekcí, aby pﬁipomnûli sv˘m ãlenÛm povinnost uhradit ãlenské pﬁíspûvky.
Zpravodaj (náplÀ 1. ãísla 2009)
Prof. Janisch seznámil pﬁítomné s obsahem 1. ãísla Zpravodaje.
NáplÀ: Volby HV âSBS 2009, V˘roãní zpráva za r. 2009, Mezinárodní putovní
v˘stava „Darwin“, a dal‰í zprávy, které se postupnû pﬁipravují.
Závûr: Hlavní v˘bor vzal zprávu vûdeckého tajemníka na vûdomí.
Vûdecké a jiné akce poboãek a sekcí – podrobnosti, zajímavosti
Prezentace sekcí a poboãek v mediích
Vedoucí poboãek a sekcí byli poÏádáni, aby se prezentovali, v‰echny pﬁíspûvky budou vítány.
Zpráva o ãinnosti za r. 2008
Bude publikována v 1. ãísle Zpravodaje.
Volby
Z dodan˘ch návrhÛ jmen, které HV âSBS obdrÏel od pﬁedsedÛ poboãek
a sekcí, podle poãetnosti jejich zastoupení, byla sestavena a zároveÀ i v˘borem
schválena kandidátka a jak umoÏÀují stanovy budou zahájeny korespondenãní
volby Hlavního v˘boru. V‰ichni ãlenové spoleãnosti budou k volbám vyzváni
ve Zpravodaji, (bûhem mûsíce dubna 2009), kde rovnûÏ bude vloÏen volební
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lístek a pokyny o provedení volby. Volební lístek bude zaslán v‰em ãlenÛm tj.
i neplatícím.
Zodpovídá: prof. R. Janisch a H. Hromadová
Aktualizace databáze ãlenÛ
V‰ichni ãlenové âeskoslovenské biologické spoleãnosti budou postupnû vyzváni a poÏádáni o doplnûní osobních údajÛ pro databázi, kterou spoleãnost
vlastní. Jedná se o zmûnu bydli‰tû, pracovi‰tû, doplnûní tel. ãísla, e-mail. adresy,
zmûna titulu, apod.
7. Mezinárodní putovní v˘stava „Darwin“
Prof. Krajãoviã spolu s prof. âiamporem informovali Hlavní v˘bor o Mezinárodní putovní v˘stavû „Darwin“.
Po ‰iroké diskusi o moÏnosti, pokusit se o poskytnutí pﬁíleÏitosti urãitou skromnûj‰í verzi v˘stavy uskuteãnit, HV navrhnul, aby nejdﬁíve byly zji‰tûny dostupné
informace a podmínky (finanãní, termín, rozloha, umístûní apod.).
Závûr: HV âSBS povûﬁil prof.Krajãoviãe vedením pﬁipravované akce pro rok
2010.
8. Zpráva o inventarizaci
HV âSBS souhlasí se sloÏením komise pro inventarizaci a realizaci odpisÛ majetku spoleãnosti ke dni 31. 12. 2008:
Doc. RNDr. Jiﬁí Kunert, CSc. – pﬁedseda
Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc. – ãlen
MUDr. Pavel Grec, CSc. – ãlen
za sekretariát âSBS: Helena Hromadová
Závûr: Inventarizace pro rok 2008 byla ﬁádnû provedena, odpisy majetku spoleãnosti v roce 2008 nebyly. HV âSBS vzal na vûdomí a inventarizace byla schválena bez pﬁipomínek.
9. Pﬁihlá‰ky nov˘ch ãlenÛ
Do âs. biologické spoleãnosti nedo‰la v období od zasedání minulého HV do
dne‰ního dne Ïádná pﬁihlá‰ka za nového ãlena.
10. RÛzné
Jubilanti v r. 2009
Prof. Janisch pﬁeãetl seznam jubileí ãlenÛ spoleãnosti v rozsahu vûku 60 aÏ
90 let v pûtilet˘ch intervalech. Za mimoﬁádné zásluhy a dlouhodobou aktivitu
v âs. biologické spoleãnosti Hlavní v˘bor navrhl udûlit následující ocenûní:
Diplom ãestného uznání:
Doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc. (65 let)
Prof. RNDr. Josef Berger, CSc. (60 let)
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Blahopﬁejné dopisy:
80 let
RNDr. Kvûtoslava Jurmanová, CSc.
prof. MUDr. Milan Pospí‰il, DrSc.
75 let
RNDr. Jiﬁí Homola
70 let
doc. MUDr. Jitka ·Èastná, CSc.
Prof. MUDr. Jindﬁich Lokaj, DrSc.
MUDr. Radim ·rám, DrSc.
prof. MUDr. Drahomír Hork˘, DrSc.
65 let
RNDr. Jana Kailerová
RNDr. Jan ÎiÏka
Úkol: pﬁedání medailí, diplomÛ a rozesílání blahopﬁejn˘ch dopisÛ jubilantÛm
prÛbûÏnû zajistí prof. Janisch a H. Hromadová
11. Závûr
Na závûr prof. Mornstein, pﬁedseda spoleãnosti podûkoval v‰em pﬁítomn˘m
za úãast.
Zapsala H. Hromadová
Pﬁeãetli prof. R. Janisch, prof. Mornstein

PERSONALIA – NEKROLOGY

RNDr. Ivan ·etlík, CSc.
4. prosince 1928 – 13. dubna 2009
Vûda jako Ïivotní vá‰eÀ
Ve vûku 80 let náhle zemﬁel biolog Ivan ·etlík, v˘razná postava ãeské vûdy
a zakladatel v˘zkumu fotosyntetick˘ch mikroorganismÛ v âeskoslovensku.
Ode‰el ãlovûk, pro kterého bylo vûdecké poznání Ïivotní náplní a vá‰ní, které
zasvûtil cel˘ Ïivot.
Vystudoval Pﬁírodovûdeckou fakultu UK v Praze a jako Ïák Prof. Silvestra Práta
se na Ústavu fyziologie rostlin vûnoval studiu termofilních sinic. Záhy okolo sebe
vytvoﬁil skupinu obdobnû nad‰en˘ch studentÛ fotosyntézy. V roce 1956 v‰ak
musel kvÛli svému nekonformnímu vystupování z univerzity odejít. Na‰tûstí dostal
nabídku, aby i se svou skupinou pﬁesídlil do Botanické zahrady SAV v Ko‰icích.
Tam zaãal poprvé experimentovat s velkoobjemovou kultivací ﬁas. I toto období
ale rychle skonãilo, Botanická zahrada byla v roce 1959 zru‰ena. S velkorysou
nabídkou, aby se celá skupina pﬁesunula do Tﬁebonû, tehdy pﬁi‰el ﬁeditel Biologického ústavu akademik Málek. Díky této podpoﬁe zde Ivan ·etlík mohl reali– 18 –
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zovat svou vizi a vybudovat zcela nové pracovi‰tû, zamûﬁené na komplexní studium biotechnologie ﬁas. Tomuto pracovi‰ti jiÏ zÛstal vûrn˘ do konce Ïivota.
PÛvodní skupina se od zaãátku 60. let rychle rozrÛstala a brzy expandovala do
nového areálu Opatovického ml˘na u Tﬁebonû, kde byly pro poloprovozní zkou‰ky pûstování ﬁas lep‰í podmínky. Tehdy se ná‰ v˘zkum fotosyntézy ﬁas dostal na
svûtovou ‰piãku, do provozu byla uvedena unikátní
technologie venkovního pûstování ﬁas na kultivaãních plo‰inách. Dal‰í ránu ale jiÏ zanedlouho zasadila normalizace po roce 1968. TﬁeboÀské pracovi‰tû Mikrobiologického ústavu bylo rozdûleno,
plo‰iny zlikvidovány a Ivan ·etlík se na dal‰ím rozvoji biotechnologií nesmûl podílet. O to více se
zaãal vûnovat laboratorním experimentÛm. Proslul
sv˘mi sloÏit˘mi a extenzivními pokusy, kter˘m bohuÏel ãasto chybûlo syntetické zakonãení. Se sv˘mi studenty pﬁesto dosáhl v˘znamn˘ch v˘sledkÛ
v oblasti regulace fotosyntézy bûhem bunûãn˘ch
cyklÛ zelen˘ch ﬁas. To jej pozdûji pﬁivedlo i k úspû‰nému studiu fotoinhibice fotosyntézy. Vûda pro nûj
nikdy nebyla jen zamûstnáním, do hloubky se vÏdy zajímal o etické a filozofické
otázky vûdy a zorganizoval památné setkání „Hledání spoleãného jazyka“
v Chlumu u Tﬁebonû v roce 1988. Po zmûnû pomûrÛ se s vervou pustil do organizace nov˘ch vûdeck˘ch institucí a struktur. Stál u zrodu Biologické fakulty
v âesk˘ch Budûjovicích a Uãené spoleãnosti, které byl ãlenem. Pozdûji v˘znamnû
pﬁispûl k zaloÏení Akademického a univerzitního centra na Nov˘ch Hradech.
Aãkoliv se intenzivnû zapojil do v˘uky, ráznû odmítal v‰echny univerzitní a akademické tituly i funkce, které by jej odvádûly od jeho práce. S rozpaky a skromnû
pﬁijal i nejvy‰‰í státní vyznamenání, které mu pﬁedal prezident âR. Ve své pracovnû a laboratoﬁi trávil ve‰ker˘ ãas – Ïádn˘ „voln˘“ pro nûj neexistoval. Vûnoval
se konstrukci nov˘ch mûﬁících aparatur, podaﬁilo se mu sestavit mikroskop na
sledování fotosyntetické aktivity jednotliv˘ch bunûk ﬁas. Pracoval aÏ do posledních dní, jeho zatím poslední vûdecká práce vy‰la mûsíc pﬁed smrtí.
Ve svém tvÛrãím zaujetí byl vnitﬁnû poctiv˘, tvrdo‰íjn˘ a zásadov˘, ve vûdû
i v˘uce odmítal dûlat kompromisy, byl maximalista. Ke spolupracovníkÛm ale dokázal b˘t velmi laskav˘ a ‰tûdr˘. Ve spoleãnosti byl vÏdy galantní a vtipn˘. Mûl rád
dobrá vína a moravské písnû. I kdyÏ vût‰inu svého profesního Ïivota byl nucen
proÏít v prostﬁedí, které jeho práci kladlo celou ﬁady pﬁekáÏek a omezení, pﬁesto
nerezignoval a dokázal, snad i díky svému mimoﬁádnému osobnímu charisma
dosáhnout vût‰iny sv˘ch cílÛ a pﬁitom si zachovat obdivuhodnû ãist˘ morální
kredit.
âest jeho památce!

Dr. Ondﬁej Prá‰il
MBÚ AVâR, TﬁeboÀ
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Pokroky v terapii nádorÛ
Odborníci z âeska, Slovenska, Nûmecka, Rakouska a Anglie zab˘vající se
myelomem a imunoterapeutick˘mi postupy se jiÏ po tﬁetí setkali v bohunickém
kampusu.
Tﬁetí roãník mezinárodního setkání na téma Identifikace plazmatick˘ch bunûk
a detekce chromozomálních aberací u mnohoãetného myelomu a 1. roãník na
téma Imunoterapie nádorÛ, se konal 15. a 16. 10. 2008 v Brnû. Konferenci poﬁádala tﬁi pracovi‰tû pﬁi Masarykovû univerzitû (MU): Univerzitní v˘zkumné
centrum – âeská myelomová skupina, Univerzitní centrum bunûãné imunoterapie pﬁi Lékaﬁské fakultû a Laboratoﬁe molekulární cytogenetiky pﬁi Pﬁírodovûdecké fakultû. V˘zkumné t˘my pÛsobí pod vedením prof. MUDr. Romana
Hájka, CSc., prof. MUDr. Jaroslava Michálka, Ph.D. a doc. RNDr. Petra Kuglíka, CSc.
Pracovi‰tû se podílí na mnoha ãesk˘ch i mezinárodních projektech, které se
úspû‰nû zab˘vají diagnostikou, sledováním prÛbûhu a základním v˘zkumem nádorového onemocnûní krve, zvaného mnohoãetn˘ myelom a také imunoterapií
vybran˘ch nádorov˘ch onemocnûní. V‰echna tﬁi pracovi‰tû spolu úzce spolupracují, jsou souãástí nového univerzitního kampusu Masarykovy univerzity, sídlí
v pavilonu A3 a v blízké dobû budou novû sdruÏena do Babákova V˘zkumného
Institutu (je ke zváÏení, jestli uÏ víme, Ïe v dohledné dobû BVI vznikne?, jinak
bych tuto vûtu vypustil). Na jejich ãinnosti se jiÏ více neÏ 3 roky spoleãnû podílejí
v˘zkumní i kliniãtí pracovníci a doktorandi Lékaﬁské a Pﬁírodovûdecké fakulty
MU a pracovníci Fakultní nemocnice (FN) Brno.
Nosn˘m tématem prvního dne zamûﬁeného na v˘zkum myelomu byly pﬁedná‰ky cytogenetického t˘mu zab˘vající se moÏnosti nov˘ch lékÛ pﬁekonat nepﬁíznivé genetické zmûny pﬁítomné v nádorov˘ch buÀkách pacientÛ s mnohoãetn˘m myelomem. âást pﬁedná‰ek byla vûnována aktuálnímu stavu Myelomové
banky FN Brno a nejnovûj‰ím trendÛm dlouhodobého skladování biologického
materiálu. Zachování vysoké vitality bunûk je nezbytn˘m pﬁedpokladem pro dal‰í
v˘zkum.
Druh˘ den konference byl vûnován imunoterapii nádorov˘ch onemocnûní.
Imunoterapie znamená vyuÏití imunitního systému pﬁi léãbû tûchto velmi závaÏn˘ch onemocnûní. Konference se zejména dotkla vysoce aktuálního v˘zkumu
moderního oãkování proti vybran˘m typÛm nádorov˘ch onemocnûní vãetnû
leukémie, nádorÛ ledvin a vysoce zhoubného mozkového nádoru glioblastomu.
Jedná se pﬁitom o velmi ‰etrnou alternativu nebo roz‰íﬁení souãasn˘ch léãebn˘ch moÏností v onkologii. Konference se úãastnili pﬁední svûtoví odborníci na
protinádorovou imunoterapii.
V˘znamn˘mi hosty na‰eho workshopu, kteﬁí pﬁedná‰eli byli prof. Johannes
Drach z VídeÀské univerzity, prof. Thomas Felzmann z vídeÀského Vûdeckého
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institutu dûtské onkologie, Dr. Krzystof Giannopoulos z Univerzity v Ulmu
a Dr. Katayoun Rezvani z Hammersmith Hospital v Lond˘nû.
Souãástí programu byla i praktická ukázka vyuÏití nov˘ch metodik v na‰ich
laboratoﬁích, neboÈ jedním z cílÛ tohoto pracovního setkání byla v˘mûna zku‰eností a metodická pomoc pracovi‰tím v regionu stﬁední a v˘chodní Evropy smûﬁující ke standardizaci mezi jednotliv˘mi v˘zkumn˘mi t˘my, aby v˘sledky v˘zkumu byly lépe vzájemnû sdílené a porovnatelné.
Ing. Gabriela Petroviãová,
administrátor projektu
e-mail: petrovic@med.muni.cz
tel:+420 549 494 129

Analytická cytometrie V
konference s mezinárodní úãastí
Konferenci „Analytická cytometrie V“ poﬁádá âeská spoleãnost pro analytickou
cytologii, o. s. ve dnech 5.– 8. záﬁí 2009 v Olomouci v atraktivním prostﬁedí
Umûleckého centra Univerzity Palackého – Konviktu, v historickém centru mûsta
http://csac.cz/conference2009/
Setkání je urãeno jak teoreticky, tak prakticky zamûﬁen˘m pracovníkÛm v˘zkumn˘ch ústavÛ, vysok˘ch ‰kol a klinick˘ch pracovi‰È, kteﬁí mají zájem o nové
metody analytické cytometrie, zahrnující jak prÛtokovou tak statickou cytometrii,
konfokální mikroskopii a obrazovou anal˘zu. Na rozdíl od minul˘ch let budou souãástí konference bloky zamûﬁené na aplikaci cytometrie v rutinní klinické praxi
(hematoonkologie, alergologie, sepse, autoimunita).
Toto roz‰íﬁení je moÏné díky dohodû s poﬁadateli konference „Dny prÛtokové
cytometrie Na Homolce“. Cílem je nalezení spoleãné platformy pro pracovníky
ze základního v˘zkumu a klinické praxe.
Úãast na konferenci potvrdila ﬁada kolegÛ ze zahraniãí, kteﬁí pﬁednesou plenární pﬁedná‰ky pokr˘vající celé tematické spektrum konference.Vedle odborného programu pﬁipravujeme zajímav˘ spoleãensk˘ program a vûﬁíme, Ïe úãast
na konferenci bude znamenat uÏiteãnû i pﬁíjemnû stráven˘ ãas.
Pokud mate o úãast na konferenci zájem, co nejdﬁíve se zaregistrujte a ode‰lete abstrakty va‰ich pﬁíspûvkÛ. Potﬁebné informace naleznete na web stránkách konference http://csac.cz/conference2009/
Doc. Ing. Jaroslav DoleÏel, DrSc.
pﬁedseda organizaãního v˘boru konference
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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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prodej a servis
lékařské ultrazvukové techniky

GE ultrazvukové systémy
– více než ultrazvuk

Přenosné černobílé
a barevné ultrazvuky

Stacionární černobílé
ultrazvuky

Barevné ultrazvuky
střední třídy

• digitální technologie
• kvalitní 2D obraz
• možnost barevného a PW, CW
dopplera
• harmonické zobrazení
• jednoduchá obsluha
• velmi kontrastní LCD displej
• bateriový provoz
• odolný proti prachu a vlhku
• celotělový systém včetně kardio
a TCD

• digitální technologie
• velmi dobrý 2D obraz
• snadná obsluha – Switch & Scan
technologie
• měření a kalkulace
• uživatelská přednastavení
• široká škála multifrekvenčních
ultrazvukových sond

• digitální technologie TRUESCAN
• kvalitní 2D obraz
• možnost barevného a PW, CW
dopplera
• harmonické zobrazení
• jednoduchá obsluha
• velmi kontrastní CRT-LCD displej
• celotělový systém včetně kardio
a TCD
• RAW data

www.ultrazvuky.cz
Electric Medical Service, s.r.o.
Výstavní 17/19, 603 00 Brno
tel.: 543 184 179, fax: 543 184 180, info@emsbrno.com

MERCK BIOSCIENCES
Kde najdu širokou nabídku
kvalitních vektorů pro expresi proteinů?

Katalog Novagen obsahuje více než
180 prokaryotických i eukaryotických
expresních vektorů.
Kromě toho u nás naleznete kompletní
nabídku produktů pro molekulární
biologii, které Vás provedou od
identifikace genu, přes jeho naklonování
až po získání čistého proteinu pro
studium jeho struktury a funkce.
That’s what’s in it for you. Merck Chemicals
Merck Novagen®
. PCR
. Klonovací soupravy
. Exprese proteinů
. Extrakce proteinů
. Purifikace proteinů
. Kompetentní buňky
. Transfekce
. Microarray soupravy
. Příprava proteomických vzorků
Merck Calbiochem®
. Inhibitory
. Protilátky
. Buněčná signalizace
. Kinázy
. Proteomika
. Apoptóza / Rakovina
. Kaspázy
. Detergenty
. Proteiny / Enzymy
. Assay soupravy
. Další biochemikálie
Merck Novabiochem®
. Syntéza peptidů
. Nosiče pro syntézu v pevné fázi

Objednejte si nový katalog Novagen 2009 / 2010 na www.mecomm.cz

