ZÁPIS Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
3.11.1997 V PRAZE

Slavnostní valné shromáždění Čs. biologické společnosti tvořilo úvodní část XIV. Biologických dnů
konaných 3. - 6.11.1997 v Praze s tématikou buněčné biologie, které byly uspořádány při příležitosti
75. výročí založení Čs. biologické společnosti a 650. výročí založení University Karlovy. Valné
shromáždění zahájil předseda společnosti prof. Nečas, přivítal přítomné, zvláště ocenil účast
slovenských vědeckých pracovníků.
Ve svém zahajovacím projevu nastínil prof. Nečas průřez činnosti Čs. biologické společnosti od jejího
založení v r. 1922 až po dnešek. Vyjádřil přesvědčení, že i v budoucnosti najde biologická problematika
své uplatnění v obci vědecké i ve veřejném životě v měřítku celostátním i mezinárodním. V závěru
svého úvodního slova vyslovil prof. Nečas uznání a dík předsedovi pražské pobočky a předsedovi
organizačního výboru XIV. Biologických dnů doc. Smetanovi, dr. Streiblové a celému organizačnímu
výboru za vzornou přípravu konference. Doc. Smetana rovněž jménem svým i jménem organizačního
výboru pozdravil účastníky Biologických dnů a popřál mnoho zdaru v jednání v průběhu konference.
Protože se na zahájení schůze valného shromáždění nedostavila nadpoloviční většina členstva, byla
stanovami předepsaná 30 - minutová čekací doba vyplněna odbornou přednáškou zařazenou do cyklu
"Babákových přednášek". V pořadí již třetí Babákovu přednášku přednesl doc. RNDr. Václav Hořejší,
CSc. na téma "Povrchové struktury leukocytů: struktura, funkce, kooperace" jako zahajovací
přednášku Biologických dnů a součást programu valného shromáždění. Po přednesení této přednášky
se stalo valné shromáždění usnášeníschopným a předseda společnosti prof. Nečas přistoupil k
plánovanému programu schůze.
Nejprve vzpomenul prof. Nečas zesnulé členy společnosti v uplynulém období: prof.Jiří Lenfeld,
Olomouc, prof. Vladimír Rypáček, Brno, Ing. Jaroslav Svoboda, Praha, Ing. Vladimír Kasalický, Praha,
Ing. Josef Vavroušek, Praha, prof. Vilém Kurz, Brno, prof. Anton Bózner, Bratislava, Ing. Dezider Just,
Brno, dr. Miloš Steinocher, Praha, dr. Jaroslav Sedláček, Olomouc, dr. Eva Nováková, Jihlava, dr.
Stanislav Beneš, Olomouc, dr. Stanislav Lipenský, Bratislava, dr. Vladimír Krejčí, Jevíčko, doc. Pavol
Černák, Bratislava, prof. Jan Vožda, Brno, prof. Radim Najbrt, Brno, dr. Jiřina Jandoušová, Brno, dr. Ján
Verbó, Velká Lomnica, doc. Josef Reich, Brno, doc. Svatopluk Doležel, Brno, dr. Zdeněk Wurst, Brno,
prof. Lubomír Malinovský, Brno, dr. Karel Řežábek, Praha, dr. Josef Mikeš, Hradec Králové, dr. Gabriela
Chudáčková, Praha, dr. Michal Šimo, Bratislava, Ing. Josef Hojný, Liběchov, doc. Oldřich Fiala, Hradec
Králové, prof. Vladimír Doležal, Praha, prof. František Sládeček, Praha, prof. Augustin Wolf, Praha.
Jejich památku uctilo valné shromáždění povstáním. V uplynulém období navrhl hlavní výbor při
různých příležitostech 4 členy společnosti na udělení čestného členství v Čs. biologické společnosti. Za
dlouholetou, aktivní a podnětnou práci v Čs. biologické společnosti rozhodlo valné shromáždění velkou
většinou udělit diplom čestného členství v Čs. biologické společnosti doc. Moldanovi, dr. Streiblové,
prof. Romanovskému a prof. Šmardovi.
Prof. Janisch přednesl zprávu o činnosti Čs. biologické společnosti za funkční období 1994 - 1996.
Zpráva bude publikována v příštím čísle Zpravodaje a v Biologických listech.

Zprávu hospodáře za totéž období přednesl doc. Červinka.

Aktiva - příjmy:
Pasiva - výdaje:

Rok 1995
170. 000 Kč
127. 000 Kč

Rok 1996
323.300 Kč
295.000 Kč

Rok 1997 (k 30.9.1997)
170.700 Kč
104.000 Kč

Ke zprávě hospodaření neměla revizní komise zastoupená dr. Folkem žádné výhrady. Zůstatek 66.700
Kč je v souhlase s peněžním deníkem, v jehož vedení nebyly shledány žádné závady.
Následovalo projednání výše členského příspěvku. Valné shromáždění schválilo ponechat členský
příspěvek 100 Kč pro pracující a 50 Kč pro důchodce a studenty pro příští funkční období 1997 - 1999.
Závěrem poděkoval prof. Nečas všem za účast a zasedání valného shromáždění Čs. biologické
společnosti ukončil.
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