ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ HLAVNÍHO VÝBORU ČESKOSLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
25.4.2007 V BRNĚ

Členové Hlavního výboru
Přítomni:
prof. V. Mornstein, prof. F. Čiampor, prof. R. Janisch, Ing. J. Hašek, doc. J.Kunert, prof.
S. Čech, prof. O. Nečas, prof. I. Raška, prof. J. Krajčovič, Mgr. H. Černohorská
Omluveni:
prof. K. Michalová, prof. A. Svoboda, doc. J. Reischig
Předsedové poboček a sekcí
Přítomni:
prof. M. Červinka, doc. J. Kunert, RNDr. A. Konětopský, MUDr. E. Kotulánová, Mgr.
Černohorská
Omluveni:
prof. V. Půža, Ing. J. Topinka, doc. P. Brezáni, Ing. J. Fulka, prof. L. Dobiáš, Ing. Skládal,
RNDr. O. Vrána

Úkoly a závěry ze schůze HV konané dne 25.4.2007
1) Budou osloveny – Cytogenetická sekce, Společnost buněčné biologie, Česká společnost pro
ultrazvuk a Česká a Slovenská společnost pro mutagenezi s výzvou k návrhům prezentace
společnosti v ČTV. Zajistí prof. Janisch a zároveň učiní dotaz na RVS ČR o poskytnutí informací,
které společnosti se již v ČTV prezentovaly.
2) Oslovit prof. Rašku a prof. Smetanu dotazem o možnosti pořádat příští XIX. Biologické dny v
Praze – zajistí prof. Janisch.
3) Předsedům poboček a sekcí bude rozeslán přehled o placení/neplacení členských příspěvků –
zajistí Hromadová.
4) Po dohodě s prof. Nečasem stanovit tématiku, řečníky a termín příštího semináře HV („Rizika
vývoje biosféry") – zajistí prof. Janisch.
5) Prof. Krajčovič a prof. Čiampor osloví potencionální řečníky pro připravovanou konferenci nebo
seminář Evoluční sekce, podle témat nabídnutých přednášek bude koncipován definitivní
program.
6) Prof. Mornstein a prof. Janisch projednají s Dr. Kotulánovou podrobnosti podmínek nových
kolektivních členů pro sekci ultrazvuku.
7) Prof. Nečas projedná s prof. Květem možnost znovuzřízení Ekologické sekce.
8) Termín příští schůze HV byl předběžně stanoven na první polovinu června.

1. Zahájení
Zasedání Hlavního výboru Čs. Biologické společnosti zahájil a všechny přítomné přivítal prof. V.
Mornstein.

2. Předání medaile a diplomů
Před vlastním pracovním programem schůze předal předseda společnosti prof. V. Mornstein
Babákovu medaili předsedovi Pedagogické sekce RNDr. A. Konětopskému při příležitosti jeho 70.
narozenin za dlouholetou a plodnou práci v této funkci.

Diplom čestného uznání Hlavního výboru prof. MUDr. P. Trávníkovi, DrSc., při příležitosti jeho 60.
narozenin za dlouholetou, obětavou a podnětnou práci pro Československou biologickou společnost,
zvláště v Sekci reprodukční biologie.

3. Schválení zápisu z minulé schůze HV
V kontrole úkolů z posledního zápisu ze schůze HV ČSBS, která se konala dne 6. prosince 2006 v Brně
prof. Mornstein konstatoval, že úkoly byly splněny, nebo jsou zařazeny do programu této schůze. Zápis
byl schválen bez připomínek.
Návrh presentace ČSBS v ČTV
Prof. Mornstein seznámil s obsahem přípisu a výzvy presidenta AV ČR prof. Pačese, která se týká návrhu
formy a náplně prezentace naší společnosti v ČTV. Po diskusi všech přítomných dospěl Hlavní výbor k
závěru, oslovit naše aktivní Společnosti a Sekce, aby našly vhodná témata k návrhu prezentace. Jedná
se o příležitostné prezentace nových objevů nebo problémů z různých oblastí vědy, a to cestou
televizních programů, připravených ústavy AV ČR.
Úkol: Budou osloveny – Cytogenetická sekce, Společnost buněčné biologie, Česká společnost pro
ultrazvuk a Česká a Slovenská společnost pro mutagenezi.
Zajistí: prof. Janisch a zároveň učiní dotaz na RVS ČR o poskytnutí informací, které společnosti se již
prezentovaly.
XIX. Biologické dny
V záležitosti Biologických dnů, které se uskuteční v r. 2008, budou osloveni prof. I. Raška a prof. K.
Smetana s tím, že pokud by odmítli konání v Praze, prof. Červinka předběžně přislíbil možnost
uspořádat XIX. Biologické dny v Hradci Králové.

4. Zpráva předsedy
Prof. Mornstein podrobně seznámil s přípisem Rady vědeckých společností ČR a s přílohou návrhu
znění Statutu (dříve Stanovy) RVS ČR.
Závěr: žádný z přítomných nevznesl připomínku a souhlasí se zněním Statutu.

5. Zpráva vědeckého tajemníka
XV. Cytoskeletální klub
Za nepřítomného prof. Svobodu, podal prof. Janisch informaci členům HV o stavu příprav XV.
Cytoskeletálního klubu, který zajišťuje Sekce Buněčné biologie. Dosud je přihlášeno zhruba 30
účastníků a 7 přednášek. Vzhledem ke zmenšujícímu se počtu účastníků a přednášek bylo doporučeno,
aby tato konference byla pořádána v intervalu 2 let.
Schválený rozpočet pro rok 2007
Vědecký tajemník informoval Hlavní výbor o přidělené výši schváleného rozpočtu RVS pro rok 2007 a
následném přerozdělení na realizaci projektů naší společnosti.
Závěr: HV ČSBS vzal na vědomí a souhlasí.

Placení členských příspěvků
Prof. Janisch informoval o stavu plateb členských příspěvků. Upozornil všechny předsedy poboček a
sekcí, aby připomněli svým členům povinnost uhradit členské příspěvky.
Úkol: Předsedům poboček a sekcí bude rozeslán přehled o placení/neplacení členských
příspěvků.
Zajistí: Hromadová
Semináře HV
Témata seminářů připraví prof. Nečas do poloviny měsíce června, navrhuje jako jedno z možných
témat: „Rizika vývoje biosféry". Po stránce organizační bude semináře zajišťovat prof. Janisch.
Závěr: Úkol trvá.
Sekce evoluční biologie
Připravuje se konference o problematice Evoluční biologie. Prof. Krajčovič a prof. Čiampor osloví
potencionální řečníky, podle témat nabídnutých přednášek bude koncipován definitivní program.
Konference by se mohla uskutečnit v DPV SAV ve Smolenicích, organizací je pověřen prof. Krajčovič.
Předpokládaný termín je rok 2008.
Zpravodaj (náplň 1. čísla 2007)
Prof. Janisch podal informaci o obsahu 1. čísla Zpravodaje.
Hlavní výbor vzal zprávu vědeckého tajemníka na vědomí.
Závěr: Zpravodaj bude nyní zaslán i biologicky orientovaným sesterským společnostem.
Věková struktura členů ČSBS
Předseda společnosti prof. Mornstein uzavřel diskusi s tím, že by bylo dobré se poohlédnout po
vhodných kandidátech do 40 let, počet přihlášek v současné době je cca 4 – 6 ročně.
Závěr: Členové výboru vzali na vědomí.
Kolektivní členství v České spol.pro ultrazvuk
MUDr. Kotulánová předložila požadavek na uzavření Smlouvy o kolektivním členství v České
společnosti pro ultrazvuk v medicíně. Jednalo by se o zaregistrování v naší SBČS, (celkem cca 4 sponzoři
á 12.000,- Kč ročně).
Závěr: Diskuse, která se rozvinula až po odchodu dr. Kotulánové (např. stanovení obecných pravidel
pro celou společnost, 15 % přenechat ČSBS, jako příspěvek apod.) byla uzavřena s tím, že tento
požadavek bude projednán ještě jednou, a to osobně s dr. Kotulánovou. Jednání se účastní prof.
Mornstein, a prof. Janisch.

6. Zprávy z poboček a sekcí
•
•
•
•

Brněnská pobočka pravidelně o své činnosti výbor informuje a akce jsou prezentovány na www
stránce společnosti.
Pobočka v Hradci Králové – zprávu o její činnosti podal prof. Červinka, každou l. středu v měsíci
je setkání členů této pobočky.
Pedagogická sekce – předseda dr. Konětopský na schůzích výboru ČSBS pravidelně informuje
o aktivitách v Pedagogické sekci.
Cytogenetická sekce – na výboru společnosti je zastoupena prof. Michalová Mgr.
Černohorskou, která výbor informovala o přípravách 40. konference sekce.

•

Doc. Kunert, jako hospodář HV úzce spolupracuje s účetní společnosti a je informován o
čerpání rozpočtu apod.

7. Přihlášky nových členů
Do společnosti byli přijati 4 noví členové:
MUDr. Pavel Mudra,
(Česká společnost pro ultrazvuk)
RNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D., Brno (Společnost buněčné biologie)
RNDr. Pavel Rösner, PhD.
(Česká a slovenská společnost pro mutagenezi zev.
prostřed.)
RNDr. Miroslav Machala, CSc.,
(Česká a slovenská společ. pro mutagenezi zev.
prostřed.)
Závěr: Přítomni členové zájemce o členství v ČSBS odsouhlasili jejich zařazení do naší společnosti.

8. Různé
Prof. Mornstein informoval o zájmu o kolektivní členství ve společnosti – s jejich členstvím HV souhlasí.
Společnost buněčné biologie, prof. Raška podal informaci o plánované jednodenní konferenci o
„Buněčném jádře". Oslovil již cca 4 – 5 řečníků, nyní se snaží sehnat dotaci a sponzory, předpokládaný
termín konání konference je říjen 2007.
Prof. Nečas informoval výbor společnosti o zájmu a možnosti obnovení, nebo znovu zřízení Ekologické
sekce.
Závěr: HV souhlasí se znovu ustanovením Ekologické sekce při ČSBS a požádal prof. Nečase, aby
vstoupil do jednání s prof. Květem z Českých Budějovic. O výsledcích jednání bude prof. Nečas
informovat výbor ČSBS na příštím zasedání.

9. Závěr
Na závěr prof. Mornstein, předseda společnosti poděkoval všem přítomným za účast a stanovil termín
příští schůze Hlavního výboru předběžně na 1. polovinu měsíce června roku 2007.

Zapsala H. Hromadová
Přečetli prof. R. Janisch, prof. Mornstein

