ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ HLAVNÍHO VÝBORU ČESKOSLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
5.2.2003 V BRNĚ

Členové hlavního výboru
Přítomni:
prof. O. Nečas, doc. F. Čiampor, prof. R. Janisch, prof. S. Čech, doc. J. Berger, prof. I.
Raška, prof. A. Svoboda, doc. J. Kunert, prof. V. Mornstein
Omluveni:
prof. M. Hejtmánek, prof. M. Červinka, doc. J. Reischig, doc. K. Smetana
Předsedové poboček a sekcí:
Dr. A. Oltová, Dr. A. Konětopský, Ing. Skládal, Ing. I. Lukeš (Olympus)

Úkoly ze schůze Hlavního výboru Čs. biologické společnosti
Autory a tituly přehledných referátů XVII. Biologických dnů prezentovat na internetu.
odpovídají Dr. Veselská, prof. Janisch, Dr. Moravčík
Propagace XVII. Biologických dnů adresnými e-maily.
odpovídají Dr. Veselská, prof. Janisch, Dr. Moravčík
Zaslat informace o konání XVII. Biologických dnů do vybraných časopisů.
odpovídají prof. Nečas, prof. Janisch
Abstrakta do sborníku uzavřít 30.6.2003.
odpovídají prof. Janisch, Dr. Slaninová
Kandidátní listinu Hlavního výboru s pokyny k volbám odeslat všem členům Čs. biologické společnosti
prostřednictvím Zpravodaje v březnu t.r.
odpovídá prof. Janisch
Odeslat Radě vědeckých společností volební lístek pro Výkonný výbor.
odpovídá prof. Nečas
Zjištění možností pro zadání návrhu na Babákovu medaili pro oceňování členů Čs. biologické
společnosti.
odpovídá dr. Konětopský.
Prezentace všech doručených pozvánek o plánovaných akcích Čs. biologické společnosti na internetu.
odpovídají prof. Janisch, Dr. Moravčík

Schůzi Hlavního výboru Čs. biologické společnosti 5.2.2003 zahájil předseda prof. Nečas, popřál všem
přítomným mnoho úspěchů pracovních i osobních v letošním roce. Po schválení zápisu z minulé schůze
Hlavního výboru ze dne 17.10.2002 v Plzni, k němuž nebyla vznesena žádná připomínka, přistoupil prof.
Nečas k prvnímu bodu programu.

1. Stav příprav XVII. Biologických dnů
Prof. Nečas, předseda programového výboru XVII. Biologických dnů informoval plénum Hlavního
výboru o potvrzení následujících přehledných referátech pro tuto konferenci:
Nečas, O.:
Úvodní slovo: Organizovanost a paměť
Paleček, E.:
Dvoušroubovice DNA: minulost, přítomnost a budoucnost
Krajčovič, J.: Počátky evoluce genetického kódu

Vyskot, B.:
Pačes, V.:
Brdička, J.:
Jonák, J.:
Říhová, B.:
Koukolík, F.:
Šmajs, J.:

Epigenetika a buněčná paměť
Pokroky v genomice
Genová podmíněnost lidských chorob
Transgenóze u živočichů
Imunologická paměť
Podstata mozkové paměti
K ontické roli sociokulturní paměti

Následovala informace dr. Veselské, předsedkyně organizačního výboru XVII. Biologických dnů.
Konference se bude konat 19. - 20.11.2003 v budově Veřejného ochránce práv v Brně (cca 10 min od
Lékařské fakulty MU), ubytování pro přihlášené účastníky je zajištěno na kolejích MU na Vinařské ul. v
Brně, stravování a slavnostní večeře v Besedním domě (cca 10 min od místa konané konference),
předpokládaná účast je 100 - 150 osob. Pro co nejširší propagaci XVII. Biologických dnů byl vypracován
e-mailový seznam přes 350 adres, na které bude směrována přihláška na Biologické dny společně s
informací o přijatých přehledných referátech. Všichni platící členové Čs. biologické společnosti byli již
osloveni prostřednictví Zpravodaje a informace budou ještě zaslány do časopisů - Akademický bulletin,
Univerzitní noviny, Vesmír a Živa. Příjem abstrakt do sborníku z konference bude uzavřen 30.6.2003.
Po diskusi doporučil Hlavní výbor programovému i organizačnímu výboru pokračovat nastíněné práci
a ocenil aktivitu obou výborů.

2. Volby nového hlavního výboru pro období 2003 - 2005
Prof. Janisch oznámil, že s koncem roku 2002 skončilo i tříleté funkční období Hlavního výboru Čs.
biologické společnosti, a proto byla na schůzi Hlavního výboru 17.10.2002 zvolena volební komise ve
složení prof. D. Horký (předseda), prof. V. Půža, doc. V. Kleinwachter, I. Tačová (členové) a pověřena
přípravou a uskutečněním voleb nového Hlavního výboru korespondenčním způsobem.
Prostřednictvím výborů poboček a sekcí byli všichni členové vyzváni k podání návrhu na kandidáty
příštího Hlavního výboru. Volební komise návrhy shromáždila a předkládá je ke schválení Hlavnímu
výboru.
Kandidátka Hlavního výboru Čs. biologické společnosti 2003 -2005:
1. Doc. RNDr. Josef Berger, CSc.
2. Prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc.
3. Doc. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc.
4. RNDr. Petr Folk, CSc.
5. Prof. RNDr. Milan Hejtmánek, DrSc.
6. Prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc.
7. Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc.
8. Doc. RNDr. Jiří Kunert, DrSc.
9. Prof. Ing. Kyra Michalová, CSc.
10. Doc. MVDr. Ivan Míšek, CSc.
11. Prof. RNDr. Vojtěch Morstein, CSc.
12. Prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc.,
13. Doc. MUDr. Alexandra Oltová, CSc.
14. Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.
15. Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc.
16. Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc,

17. Mgr. Renata Veselská, Ph.D.
Všichni členové Čs. biologické společnosti obdrží kandidátní listinu Hlavního výboru prostřednictvím
prvního čísla Zpravodaje, její návratnost bude vyžadována obratem. Volební komise shromáždí došlé
hlasy a uzavře korespondenční volbu 31.5.2003. Výsledky voleb budou oznámeny v podzimním čísle
Zpravodaje na Valném shromáždění Čs. biologické společnosti, které se bude konat při příležitosti XVII.
Biologických dnů.

3. Zpráva předsedy
Prof. Nečas sdělil, že Hlavní výbor pokračoval i na podzim r. 2002 v cyklu svých diskusních odborných
seminářů. 29.11.2002 byl uskutečněn a odbornou veřejností vysoce kladně hodnocen seminář
„Kmenové buňky". Hlavní výbor hodlá pokračovat dalším seminářem „Evoluce buňky" pro zvané
účastníky. 10.6.2003. Přednášky pro tento seminář přislíbili dr. Krajčovič, prof. Ebringer, dr. Lom. O
pořádaném semináři přislíbil rozšířit informaci mezi gymnaziálními profesory dr. Konětopský. V
souvislosti s uskutečněním semináře o evoluci podal prof. Janisch návrh pokusit se při této příležitosti
o oživení Sekce evoluční biologie, která již mnoho let stagnuje.
Další seminář Hlavního výboru s tématikou sociobiologie navrhl prof. Nečas upořádat v prvním pololetí
roku 2004. Konkrétní tématika bude upřesněna na příští schůzi.
V závěru své zprávy informoval prof. Nečas, že skončilo funkční období Výkonného výboru Rady
vědeckých společností. Předseda RVS vyzval vědecké společnosti, aby navrhly nové možné kandidáty.
Předsednictvo Hlavního výboru navrhlo za Čs. biologickou společnost prof. Janische, dlouholetého
vědeckého tajemníka, velice zkušeného pracovníka v oblasti vědy i organizace práce. Nyní byla Čs.
biologické společnosti doručena 5-členná kandidátka k výběru tří jmen, mezi nimiž je i prof. Janisch.
Hlavní výbor jednohlasně pověřil prof. Nečase výběrem kandidátů do Výkonného výboru RVS v
určeném termínu.

4. Zpráva vědeckého tajemníka
Prof. Janisch oznámil, že se za nového kolektivního člena Čs. biologické společnosti přihlásila firma
Scintila, s.r.o. se sídlem v Jihlavě, zastoupená obchodní ředitelkou Ing. Rejthárkovou. Hlavní výbor s
přijetím nového kolektivního člena jednoznačně souhlasil, firma Scintila byla přijata za kolektivního
člena Čs. biologické společnosti. Ing. Rejthárková bude v tomto smyslu o přijetí firmy informována.
Na základě podkladů dodaných pobočkami a sekce byla vypracována výroční zpráva o činnosti Čs.
biologické společnosti za rok 2002 a v termínu 30.1.2003 odeslána Radě vědeckých společností. Prof.
Janisch seznámil přítomné stručně s obsahem zprávy. Zpráva o činnosti byla Hlavním výborem bez
výhrad schválena a bude publikována v prvním čísle letošního Zpravodaje.
Prof. Janisch pokračoval ve své zprávě sdělením, že Čs. biologická společnost na základě předložených
požadavků poboček a sekcí žádala o přidělení státní dotace ze státního rozpočtu pro rok 2003 ve výši
300.000 Kč. Jelikož rada vědeckých společností obdržela pro vědecké společnosti stejnou částku jako v
minulém roce, nemohla RVS požadavek naší společnosti akceptovat v plném rozsahu. Přidělená dotace

činí 232.000 Kč. Prof. Janisch předložil Hlavnímu výboru návrh předsednictva, které na své schůzi
3.2.2003 navrhlo následující restrikci požadavků jednotlivých poboček a sekcí:
Rozpočet pro r. 2003:
Akce
Cytogenetika
Pedagog. s.
Brno
CS klub
Cells V
Ultrazvuk
17. BD
Celkem za akce
Zpravodaj
Celkem

žádaná dotace
20.000.5.000.15.000.40.000.40.000.60.000.60.000.240.000.60.000.300.000.-

přidělená dotace
20.000.5.000.10.000.20.000.20.000.35.000.60.000.170.000.62.000.232.000.-

Po rozpravě Hlavní výbor navržené rozvržení restrikcí pro rok 2003 schválil.
Jako každoročně byl sestaven seznam členů společnosti, kteří podle svých zásluh jsou při příležitosti
svých životních jubileí oceňováni čestným členstvím, čestným uznáním Hlavního výboru, nebo
gratulačním dopisem. V letošním roce nebyl nikdo z jubilantů navržen k udělení čestného členství, ani
k udělení diplomu čestného uznání Hlavního výboru. Jubilantům budou podle výběru Hlavního výboru
zaslány gratulační dopisy.
V souvislosti s udělováním ocenění připomenul prof. Nečas, že v současné době chybí v Čs. biologické
společnosti k ocenění „mezičlánek", t.j. medaile a navrhl v této souvislosti pokusit se zavedení nové
medaile E. Babáka. Dr. Konětopský přislíbil zjistit možnosti návrhu i výroby medaile v Umělecké
průmyslové škole a v nejbližší době bude o výsledku jednání informovat předsedu společnosti prof.
Nečase.

5. Zpráva hospodáře
Prof. Čech seznámil přítomné s účetní závěrkou a vyúčtováním dotace ze státní rozpočtu. Finanční
dotace činila v roce 2002 232.000 Kč, k 17.1.2003, kdy bylo vyúčtování dotace vyhotoveno, zůstalo na
účtu Čs. biologické společnosti 50.000 Kč (přebytek z pořádaných akcí a sponzorských darů). Účetní
závěrka a vyúčtování dotace byly zaslány v termínu 18.1.2003 Radě vědeckých společností.

6. Přihlášky nových členů
Do Čs. biologické společnosti byli jednomyslně přijati tito noví členové:
Ing. Miloš Faltus, Ph.D.
Praha
Mgr. Hana Hříbková
Brno
Ing. Ivana Rejthárková
Jihlava

7. Různé
•

•

•
•

Prof. Svoboda, předseda Společnosti buněčné biologie informoval, že 23.-25.4.2003 bude
uspořádán již XI. Cytoskeletální klub ve Vranovské Vsi. Hlavním řečníkem bude dr. Baluška.
Organizaci má na starosti dr. Veselská.
Prof. Čech zmínil důležitost propagace akcí pořádaných kteroukoliv složkou Čs. biologické
společnosti na internetu. Prof. Janisch přislíbil zajištění prezentace všech doručených pozvánek
k pořádání akcí na webové stránce Čs. biologické společnosti.
Dále prof. Čech konzultoval možnost výroby razítka pro potřeby pobočky v Brně. Hlavní výbor
zhotovení razítka pobočky schválil.
Závěrem poděkoval prof. Nečas všem za aktivitu v projednávání náročného programu a schůzi
Hlavního výboru Čs. biologické společnosti ukončil.

