ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ HLAVNÍHO VÝBORU ČESKOSLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
19.11.2003 V BRNĚ

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

Úkoly ze schůze Hlavního výboru Čs. biologické společnosti
Kontaktovat vybrané řečníky příštího semináře Hlavního výboru plánovaného na první polovinu roku
2004 na téma "Rizika pro vývoj lidstva a biosféry"
odpovídá prof. Nečas.
Zajistit řečníky pro seminář Hlavního výboru v druhé polovině roku 2004 na téma "Jaderný skelet".
odpovídá prof. Červinka.
Dodat podklady pro výroční zprávu za r. 2003.
odpovídají předsedové poboček a sekcí.

Schůzi Hlavního výboru Čs. biologické společnosti zahájil předseda společnosti prof. Nečas. Po
schválení zápisu, k němuž nebyly žádné připomínky přistoupil k jednání.

1. Příprava Valného shromáždění
Prof. Janisch seznámil přítomné s programem Valného shromáždění (vzpomínka zesnulých, Dr.
Drahota přednese šestou Babákovu přednášku "Nové pohledy na funkci mitochondrií v eukaryotických
buňkách, udělení čestných členství, zpráva o činnosti a hospodaření za minulé funkční období). Hlavní
výbor rozhodl doporučit Valnému shromáždění zachovat výši členského příspěvku 150 Kč pro pracující
a 50 Kč pro studenty a důchodce.

2. Přijetí nového kolektivního člena Čs. biologické společnosti
Jednohlasně byla Hlavním výborem přijata firma Optoteam zastoupená jednatelem společnosti Ing.
Ivanem Rozkošným, CSc. za kolektivního člena Čs. biologické společnosti. Ing. Rozkošný obdrží se
zápisem vyrozumění o přijetí firmy. Ing. Rozkošný stručně informoval o výrobním a distribučním
programu a úspěšné prezentuje svých výrobků, zejména mikroskopů Nikon, jak na domácím, tak na
zahraničním trhu.

3. Zpráva předsedy

Prof. Nečas sdělil, že se zúčastnil schůze Rady vědeckých společností, zahajovací projev přednesla
předsedkyně AV ČR prof. Illnerová. Pochvalně se vyjádřila o práci vědeckých společností, doporučila
posílit integraci vědy a získávat pro vědeckou činnost mladé lidi. Dále prof. Nečas informoval, že na
schůzi nebyly sice ještě projednávány požadavky vědeckých společností na dotaci ze státního rozpočtu
na příští rok, ale podle prof. Illnerové by se přidělená dotace vědeckým společnostem neměla výrazně
lišit o minulého roku.
Na minulé schůzi Hlavního výboru navrhl prof. Nečas 13 možných témat pro další diskusní seminář pro
zvané zájemce. Prof. Nečas doporučil zvolit tématiku "Rizika pro vývoj lidstva a biosféry" s tím, že již
zajistil hlavní řečníka: prof. Ruska, prof. Plešníka, prof. Drobníka. Hlavní výbor uskutečnění tohoto
semináře jednohlasně schválil. Další seminář Hlavního výboru v druhé polovině roku 2004 navrhl prof.
Červinka na téma "Jaderný skelet" a pro příští schůzi výboru připraví návrh hlavních řečníků. Také
uskutečnění druhého semináře Hlavní výbor schválil.

4. Zpráva vědeckého tajemníka
Prof. Janisch tlumočil žádost České a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím založit
na Slovensku účet sekce. Podle vyjádření Mgr. Magalové, tajemnice Rady vědeckých společností, tento
účet pro sekci založit není možné, protože dotace poskytovaná Radou vědeckých společností musí být
zúčtována pouze v české měně. V tomto smyslu prof. Janisch Dr. A. Gabelové, tajemnici České a
Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím odpoví.
Závěrem informoval, že se v současné době dokončuje podzimní číslo Zpravodaje, případní zájemci
mohou ještě urychleně podat svůj příspěvek a připomněl povinnost všech předsedů poboček a sekcí
dodat podklady pro výroční zprávu do 21.12.2003.

5. Přihlášky nový členů
Do Čs. biologické společnosti byli přijati tito noví členové Čs. biologické společnosti:
Mgr. Mária Franeková
Martin
Mgr. Pavlína Bečvářová
Brno
MUDr. Vendula Foltinová
Brno
Vlastimil Jirásko
Ústí n. Labem
Mgr. Kristina Civáňová
Brno
Ing. Andrea Šočíková, PhD.
Bratislava
RNDr. Věra Lusková
Brno

Prof. Nečas poděkoval všem přítomným za účast a schůzi Hlavního výboru Čs. biologické společnosti
ukončil.

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

