ZÁPIS ZE SCHŮZE HLAVNÍHO VÝBORU ČESKOSLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
1.3.2011 V BRNĚ

Členové Hlavního výboru:
Přítomni:
prof. V. Mornstein, prof. F. Čiampor, prof. R. Janisch, prof. A. Svoboda, prof. Čech, prof.
J. Krajčovič, prof. Rubeš, doc. I. Slaninová, prof. J. Doškař, Ing. Hašek
Omluveni:
prof. I. Raška
Předsedové poboček a sekcí:
Přítomni:
RNDr. Vařejka, prof. Kunert
Omluveni:
MUDr. Lehocká, prof. K. Smetana

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

2. Schválení zápisu z minulé schůze HV
Zápis byl schválen bez připomínek.

3. Příprava XX. Biologických dnů
Vzhledem k tomu, že se nedostavil doc. Hatina, hlavní organizátor plánovaných Biologických dnů, který
měl přednést zásadní informace ohledně organizace této konference, prof. Janisch navrhl základní
obecné schéma konference, která by se měla týkat jednoho ústředního tématu – Kmenových buněk.
Rozvinula se obecná diskuse o významu konferencí typu Biologických dnů a o organizačním schématu
takovéto konference.
Prof. Svoboda navrhl, že programem konference by měly být především obecné plenární přednášky,
které by umožnily účastníkům zorientovat se v dané problematice, ne přednášky zahrnující konkrétní
vědecké výsledky.
Prof. Mornstein naopak navrhl, že je důležitá i posterová sekce, která umožní aktivní účast mladých
vědců a ze které by bylo možné vybrat příspěvky pro krátká ústní sdělení. Diskutovala se otázka varií.
Nakonec se členové HV shodli, že Biologické dny by měly mít 3 základní bloky:
1) monotématickou část (tentokrát kmenové buňky), která by obsahovala přehledné plenární
přednášky významných odborníků
2) varia, která by zahrnovala novinky a původní práce prezentované převážně formou posterů
3) pedagogickou sekci zaměřenou na obsahovou i metodickou stránku výuky biologie na středních
školách.
Pro plenární přednášky plánuje HV oslovit přední odborníky jako jsou prof. Syková, prof. Dvořák, doc.
Hampl, prof. Altaner, prof. Petr a další i odborníka na etickou a legislativní problematiku používání
kmenových buněk. Hlavním sponzorem Biologických dnů by měla být firma Olympus. Biologické dny
jsou plánovány na listopad 2011 a budou se konat v Plzni.

Závěr:
• Členové HV se shodli, že je nutné co nejdříve jmenovat organizační i programový výbor. Do
programovém výboru HV navrhuje předsedy jednotlivých aktivních sekcí společnosti. Tajemník
HV vyzve předsedy jednotlivých poboček a sekcí, aby vybrali témata a přednášející pro plenární
přednášky. Hlavní výbor předpokládá, že každá odborná sekce společnosti se bude na
konferenci prezentovat minimálně jednou přehlednou přednáškou o nových poznatcích v
oboru. Téma a schéma celé konference je nutné sestavit nejpozději do 14 dnů a do konce
března rozeslat první oznámení co nejširšímu okruhu institucí i jednotlivců.
• Do programu konference bude zařazeno mimořádné Valné shromáždění společnosti s
Babákovou přednáškou. Přednášejícího a tématiku vybere HV do konce března.
• Prof. Janisch byl pověřen, aby co nejdříve seznámil s těmito závěry doc. Hatinu, který má zajistit
organizaci celé konference. Závěry z tohoto jednání s doc. Hatinou jsou v příloze k zápisu.

4. Zpráva předsedy
Předseda společnosti prof. Mornstein sdělil, že pro dnešní schůzi výboru nemá žádnou specifickou
zprávu.

5. Zpráva vědeckého tajemníka
Plán akcí poboček a sekcí z dotace na r. 2011
Vědecký tajemník prof. Janisch seznámil přítomné se skutečností, že rozdělení částek zkráceného
rozpočtu dotace Rady vědeckých společností elektronicky schválili všichni členové HV. Seznámil členy
HV s dopisem z RVS, ve kterém bylo krácení rozpočtu zdůvodněno mimo jiné nedočerpáním dotace
45.000 Kč pro Sekci pro ultrazvuk na pořádání konference. Prof. Mornstein zdůvodnil toto nedočerpání
zrušením dané akce z důvodu malého zájmu ze strany účastníků.

Dotace Rady vědeckých společností pro r. 2011:

3.000,Domovské webové stránky společnosti pro Ultrazvuk
25.000 Kč
Cytogenetická sekce
44. výroční zasedání Cytogenetické sekce s mezinárodní účastí
České Budějovice, 7. - 9. 9. 2011
45.000 Kč
Společnost pro buněčnou biologii
Struktura a funkce buněčného jádra
Workshop s mezinárodní účastí, podzim 2011

XX. Biologické dny s mezinárodní účastí
listopad 2011, Plzeň

80.000 Kč

Zajištění zahraniční účasti, technické zabezpečení, vydání Sborníku
25.000 Kč
Společnost pro buněčnou biologii
Konference „19. Cytoskeletální klub“
květen 2011, Vranovská Ves
20.000 Kč
Česká a Slovenská společnost pro mutagenezi zevním prostředím
Konference „Genetická toxikológia a prevencia rakoviny“
13.-15.6. 2011, v Bratislavě
1.000 Kč
Pedagogická sekce
2 celostátní semináře Pedagogické sekce

Pobočka v Brně
Přednáškové schůze pobočky v Brně

3.000 Kč

202.000 Kč
Celkem za akce
50.000 Kč
Celkem za Zpravodaj
252.000 Kč
Celkem za akce a Zpravodaj

Prof. Janisch dále vyzval členy HV k aktivitě v náboru nových kolektivních členů Společnosti. Ing. Hašek
se nabídl, že osloví v této záležitosti firmu Eppendorf.
Prof. Mornstein upozornil na akci Biofyzikální dny, která se bude konat 1.-3.6. 2011 v Plzni.

Zpravodaj (náplň 1. čísla 2011)
Prof. Janisch upozornil na to, že v květnu vyjde nový Zpravodaj a vyzval k napsání příspěvků, především
zpráv z akcí Biologické společnosti, které proběhly a vyzval k oznámení akcí, které budou probíhat a
mohou být ve Zpravodaji inzerovány.

Placení členských příspěvků
Prof. Janisch připomněl problémy s placením členských příspěvků a oznámil, že prověří stav placení
členů jednotlivých sekcí a s výsledky seznámí předsedy těchto sekcí, kteří zajistí rozeslání upomínek
neplatícím členům.

6. Noví členové
Prof. Janisch informoval, že Biologické společnosti nepřibyli žádní noví členové.

7. Různé
•

•
•

•

•

Prof. Mornstein oznámil, že z kontrolního oddělení Akademie věd proběhla detailní a důsledná
kontrola financováni společnosti k čerpání dotace v r. 2009. Upozornil, že z dotace je možné
financovat jen jednoznačně vyúčtovatelné položky jako pronájmy sálů, sborníky apod.
Prof. Doškař upozornil na konání Genetické konference, organizované Genetickou společností
Gregora Mendela 14.-16. 9. 2011 v Lednici na Moravě.
Prof. Čiampor oznámil, že v roce 2014 se v Praze bude konat Světový kongres mikroskopie,
který bude organizovat Československá mikroskopická společnost a že je možnost pořádání
satelitního sympozia elektronové mikroskopie, které bude pořádat Ing. Nebesářová. Prof.
Janisch uvítal možnou spolupráci s Československou mikroskopickou společností.
Prof. Janisch upozornil na potřebu obsazení místa sekretářky a účetní Společnosti z důvodu
dlouhodobé nemoci paní Hromadové. Členové HV ses shodli, že nejvhodnější bude přijmout
na přechodnou dobu 1 pracovnici formou dohody.
Prof. Čiampor upozornil na dobrou zkušenost Mikroskopické společnosti s pořádáním
vzdělávacích kurzů. Členové HV se shodli, že i Biologická společnost by mohla pořádat kurzy,
především pro středoškolské pedagogy a pověřili Dr. Vařejku, aby prověřil zájem pedagogů a
navrhl témata přednášek a vhodný termín a formu konání vzdělávacích akcí a převzal
odpovědnost za jejich organizaci. Prof. Doškař v této souvislosti upozornil na užitečnost
vydávání certifikátů absolventům těchto kurzů.

8. Závěr
Na závěr prof. Mornstein, předseda společnosti poděkoval všem přítomným za účast, o termínu příští
schůze Hlavního výboru budou všichni členové výboru včas informováni.

Zapsala doc. I. Slaninová
Přečetli prof. R. Janisch, prof. V. Mornstein

