ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ HLAVNÍHO VÝBORU ČESKOSLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
14.10.2004 V PLZNI

Členové Hlavního výboru
Přítomni:
prof. O. Nečas, doc. J. Kunert, prof. R. Janisch, doc. J. Reischig,doc. J. Berger, prof. I.
Raška, prof. A. Svoboda
Omluveni:
prof. S. Čech, prof. M. Hejtmánek, prof. K. Michalová, prof. M. Červinka, prof. V.
Mornstein
Nepřítomen: doc. F. Čiampor
Předsedové poboček a sekcí
Přítomni:
Dr. A. Konětopský

Úkoly ze schůze Hlavního výboru Čs. biologické společnosti
•
•
•
•
•
•
•
•

Do konce roku oznámit doc. Bergerovi jména řečníků a názvy plenárních přednášek - odpovídá
prof. Nečas.
Připravovat podklady pro seminář "Postavení biologie na lékařských a jiných fakultách" odpovídají prof Svoboda, doc. Kunert.
Uspořádání Semináře o sociobiologii na podzim 2005 nebo na jaře 2006 - odpovídá prof. Nečas.
Doručovat zprávy z větších akcí a další příspěvky do Zpravodaje - odpovídají pobočky a sekce.
Do 20.12.2004 doručit na Hlavní výbor výroční zprávy za rok 2004 - odpovídají pobočky a sekce.
Odeslat blahopřejný dopis prof. Langovi - odpovídá prof. Janisch.
Vypracovat analýzu pro zvýšení prestiže Čs. biologické společnosti - odpovídají prof. Svoboda,
doc. Berger.
Příští schůze Hlavního výboru v polovině ledna 2005 - odpovídá prof. Janisch.

Zasedání Hlavního výboru Čs. biologické společnosti zahájil předseda prof. Nečas a zdůraznil nutnost
omluvy v případě nepřítomnosti členů Hlavního výboru, poboček i sekcí. Po schválení zápisu z minulé
schůze 3.5.2004 přistoupil k vlastnímu jednání.

Zpráva předsedy
Prof. Nečas informoval, že 24.-26.10.2005 budou uskutečněny XVIII. Biologické dny v Českých
Budějovicích. Budou spojeny s mezinárodním symposiem Cells VI jako jedna společná akce. Odbornou
náplň XVIII. Biologických dnů zajistí Hlavní výbor a Společnost buněčné biologie za předsednictví prof.
Nečase. Společnost pro buněčnou biologii za předsednictví doc. Bergera zajistí odborný program
sympozia Cells VI. Organizačně zajistí akci Hlavní výbor společně se Společností pro buněčnou biologii.
Akce je plánována maximálně na 3 dny. Plenární přednášky budou vybrány z aktuálních oblastí biologie
a všechny složky Čs. biologické společnosti budou mít příležitost pro volnou prezentaci
nejzajímavějších výsledků své práce. Po široké diskusi, které se zúčastnili všichni přítomní, byla tato
varianta XVIII. Biologických dnů schválena. Hlavní výbor pověřil prof. Nečase, aby zajistil témata a
řečníky plenárních přednášek od představitelů sekcí do konce roku.

Dále prof. Nečas sdělil, že 1.6.2004 se uskutečnil již pátý odborný seminář Hlavního výboru na téma
"Může současné chování lidstva snížit pravděpodobnost přežití člověka jako druhu?". Seminář se setkal
s velice kladným ohlasem vědecké veřejnosti, obsahy příspěvků byly ve zkrácené formě prezentovány
v prvním čísle Zpravodaje a prof. Nečas bude mít o semináři rozhovor s redaktorem I. Budilem v Českém
rozhlase. Vzhledem k velkému zájmu o tyto diskusní semináře bude hlavní výbor v jejich pořádání
pokračovat. Jako další byl naplánován seminář na téma "Architektura jádra". Od jeho konání v Brně
upuštěno protože na příbuzné téma pořádá pracovní skupina prof. Rašky workshop "Imaging at the
Cutting Edge: From Cells to Molecules", 30. listopadu 2004 v Praze za účasti významných zahraničních
odborníků. Obsahem dalším diskusního semináře bude "Postavení biologie na lékařských fakultách".
Koncepcí byli pověřeni prof. Svoboda a doc. Kunert. V listopadu t. r. probíhá na toto téma seminář v
Bratislavě, kterého se prof. Svoboda a doc. Kunert zúčastní a o jeho závěrech budou informovat na
příští schůzi Hlavního výboru. Podle závěrů jednání bude rozhodnuto, zda seminář k těmto otázkám
bude uspořádán. Další v pořadí je navrhován seminář z oblasti sociobiologie ("Do jaké míry je lidská
společnost determinována biologicky"). Seminář se uskuteční na podzim 2005 nebo na jaře 2006. Po
diskusi bylo dohodnuto započatou tradici diskusních seminářů Hlavního výboru zachovat.

Zpráva vědeckého tajemníka
Prof. Janisch informoval, že redakční rada Zpravodaje Čs. biologické společnosti připraví do konce roku
ještě 2 čísla. Připomenul proto nutnost rychlého dodání příspěvků, zvláště zpráv z větších
uskutečněných akcí, které zajistí vzájemnou informovanost o vědeckých výsledcích poboček a sekcí.
Dosud nedodali příspěvky pořadatelé Cytokinematics 2004, Výročního shromáždění cytogenetické
sekce a Výročního shromáždění společnosti pro mutagenezu zevním prostředím.
Prof. Janisch vyzval představitele poboček a sekcí o doručení zpráv o činnosti za letošní rok do
20.12.2004, které budou sloužit jako podklad pro vypracování výroční zprávy Čs. biologické společnosti
za rok 2004. Zpráva bude odeslána do 15.1.2005 Radě vědeckých společností. Osnova pro zprávy bude
přiložena k zápisu.

Zpráva hospodáře
Doc. Reischig oznámil, že na základě požadavků poboček a sekcí byla odeslána v termínu 15.10.2004
Radě vědeckých společností "Žádost o přiznání dotace ze státního rozpočtu ČR vědeckým
společnostem pro rok 2005".
Požadavky na akce v roce 2005 podaly tyto složky Čs. biologické společnosti:
60.000,Hlavní výbor a Společnost pro buněčnou biologii
XVIII. Biologické dny s mezinárodním sympoziem Cells VI
24.-26.10. 2005, České Budějovice
55.000,Společnost pro ultrazvuk v biologii a medicíně
II. ročník Brněnských sonografických dnů s mezinárodní účastí
listopad 2005
Workshop o bezpečnosti a technických aspektech ultrazvukové diagnostiky
25. -27.5. 2005

30.000,Cytogenetická sekce
"38 výroční zasedání Cytogenetické sekce"
8. - 9.9.2005, Brno
30.000,Společnost pro buněčnou biologii
"Cytoskeletální klub"
duben 2005
30.000,Společnost pro buněčnou biologii
Cells VI
září 2005, České Budějovice
15.000,Pobočka v Brně
Přednáškové schůze v r. 2005
3.000,Pedagogická sekce
2 celostátní semináře
jaro, podzim 2005
15.000,Semináře Hlavního výboru
Jaro, podzim 2005
30. 000,Biofyzikální sekce
XVIII. Biofyzikální dny
25. -27.5.2005
15.000,Společnost pro mutagenezu zevním prostředím
Genetická toxikologie a prevence rakoviny
24. -26.10.2005, Bratislava
Zpravodaj
Celkem

Přihlášky nových členů
Do Čs. biologické společnosti byli přijati tito noví členové:
Mgr. Jana Skuhrovcová
(Cytogenetická sekce),
RNDr. Elena Svobodová
(Cytogenetická sekce),
Mgr. Martina Hrubá
(Cytogenetická sekce),
MUDr. Pavel Verner
(Česká společnost pro ultrazvuk),

80.000,363.000,-

MUDr. Ing. Daniel Smutek, Ph.D. (Česká společnost pro ultrazvuk)

Různé
Prof. Svoboda oznámil, že prof. Lang oslaví 19.10.2004 80. narozeniny. Hlavní výbor pošle prof. Langovi
blahopřejný dopis.
Doc. Berger doporučil zvýšit vědeckou i společenskou prestiž Čs. biologické společnosti. Po rozpravě,
které se zúčastnili všichni přítomní, pověřil Hlavní výbor doc. Bergera a prof. Svobodu vypracovat v této
souvislosti konkrétní náměty a předložit na příští. schůzi Hlavního výboru.
Termín příští schůze Hlavního výboru byl stanoven na polovinu ledna 2005.
Prof. Nečas poděkoval všem za účast a aktivitu v jednání a zasedání Hlavního výboru ukončil.

Zapsala: Iva Tačová
Přečetl: Prof. MUDr. R. Janisch, DrSc.
vědecký tajemník

