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V˘sledky voleb do v˘boru âSBMB na období 
2001-2005

Dne 28. kvûtna 2001 byly ãestn˘mi ãleny Spoleãnosti prof. MUDr. Jifiím Kramlem,
DrSc. a prof. Ing. Janem ·kodou, DrSc. otevfieny obálky s hlasovacími lístky pro 
kandidáty do v˘boru âSBMB a hlasy byly seãteny. Zvolení ãlenové v˘boru se se‰li 
13. ãervna 2001 a usnesli se, Ïe budou pracovat v tomto sloÏení:

Václav Paães – pfiedseda (Ústav molekulární genetiky AV âR, Praha)
Radim âern˘ – místopfiedseda (Lékafiská fakulta UK, PlzeÀ)
Tomá‰ Zima – vûdeck˘ tajemník (1. lékafiská fakulta UK, Praha)
Milan Kodíãek – hospodáfi (Vysoká ‰kola chemicko-technologická, Praha)
Tomislav Barth – ‰éfredaktor Bulletinu (Ústav organické chemie a biochemie

AV âR, Praha)
Vladimír Mike‰ – ãlen (Pfiírodovûdecká fakulta MU, Brno)
Danu‰e Sofrová – ãlen (Pfiírodovûdecká fakulta UK, Praha)
Ivo ·afafiík – ãlen (Ústav ekologie krajiny AV âR, âeské Budûjovice)
Daniela Walterová – ãlen (Lékafiská fakulta UP, Olomouc)

Revizory budou:
Pavel Martásek (1. lékafiská fakulta UK, Praha)
Ivan ·ebesta (1. lékafiská fakulta UK, Praha)

SDùLENÍ SPOLEâNOSTI
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Závûreãná zpráva revizora za funkãní období 
1997 - 2000

Základní údaje o hospodafiení âeské spoleãnosti pro biochemii a molekulární
biologii ze ãtyfileté období jsou uvedeny v tabulce (zaokrouhleno na celé tisíce). 

Rok 1997 1998 1999 2000
Celkové pfiíjmy (tis. Kã) 1.075 695 901 2.383

z toho ãlenské pfiíspûvky (tis. Kã) 50 49 177 75
dotace z AV âR (tis. Kã) 150 110 120 140

Celkové v˘daje (tis. Kã) 886 536 599 1.916
Stav bûÏného úãtu k 31.12. (tis. Kã) 189 159 303 466
Poãet ãlenÛ 650 610 540 592

K financování ãinnosti Spoleãnosti slouÏí pfiíjmy z ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ, z vloÏného
nebo ze sjezdov˘ch poplatkÛ, ze státních dotací a grantÛ a rovnûÏ podpora nûkter˘ch
akcí ze strany firem. KaÏdoroãnû byl zatím získán grant M·MT na reprezentaci ãeské
biochemie a molekulární biologie ve FEBS, IUMMB a EMBC, rovnûÏ tak kaÏd˘m
rokem Spoleãnost obdrÏela grant Ministerstva zdravotnictví na uspofiádání série
pfiedná‰ek pro lékafiskou vefiejnost. Zvlá‰tní grant M·MT umoÏnil vydání sborníku
prací z XVII. Biochemického sjezdu v r.2000. 

Spoleãnost nemá zamûstnance a nevytváfií tedy ani mzdov˘ fond. Úhradu nutn˘ch
prací provádí formou v˘plat v rámci OON (ostatní osobní náklady) v souladu s plány
jednotliv˘ch akcí. Celkové finanãní objemy vyplacené jako OON v jednotliv˘ch
letech na zaji‰tûní ve‰ker˘ch akcí spoleãnosti jsou 134 tis. Kã v roce 1997, 48 tis. Kã
v roce 1998, 46 tis. Kã v roce 1999 a 173 tis. Kã v roce 2000. Porovnáme-li tyto ãástky
s celkov˘mi pfiíjmy a v˘daji v jednotliv˘ch letech, vidíme Ïe jde o velmi racionální
a úsporn˘ pfiístup. Vynikne to zvlá‰tû kdyÏ pfiipomeneme, Ïe Spoleãnost zamûstnávala
je‰tû v roce 1990 tfii pracovnice s celkov˘m úvazkem 2,0 a Ïe vût‰ina rozpoãtu
Spoleãnosti se vyãerpala na mzdové prostfiedky. 

Vzhledem k tomu, Ïe hospodafiení Spoleãnosti je vlastnû souhrnem jednotliv˘ch 
akcí, z nichÏ kaÏdá musí b˘t nûjak˘m zpÛsobem finanãnû zaji‰tûna (grantem, dotací
AV âR, nebo firmou), je na druhé stranû hospodafiení Spoleãnosti pod stálou odbornou
kontrolou tûchto institucí, které finanãní prostfiedky poskytly (AV âR, M·MT âR, MZ
âR). Mohu osvûdãit, Ïe pfiíslu‰né revizní zprávy konstatovaly fiádné a hospodárné
vyuÏití svûfien˘ch prostfiedkÛ, splnûní cílÛ projektÛ, vysokou odbornou úroveÀ akcí
a srovnatelnost s mezinárodní úrovní, to v‰e pfii nízkém finanãním rozpoãtu. Zprávy
taxativnû hovofií o úãelném vynaloÏení prostfiedkÛ v souladu s pfiedpisy upravujícími
poskytování a ãerpání dotací. 

RovnûÏ na‰e vlastní revize nenalezly Ïádné závady ve vedení financí spoleãnosti
a pfiipojují se k citovanému hodnocení revizí státních orgánÛ. Dobrou situaci
naznaãuje i stav bûÏného úãtu, uveden˘ v tabulce. Patfií za to dík pfiedev‰ím tajemnici
Spoleãnosti paní ing. Irenû Krumlové.

Stál˘m problémem je opoÏdûné placení ãlenského pfiíspûvku ze strany mnoha
ãlenÛ. Konstatuji, Ïe v˘bor spoleãnosti se touto otázkou opakovanû zab˘vá a je nucen
mnoho ãlenÛ upomínat, dokonce i ru‰it ãlenství ve smyslu stanov âSBMB. Pokles
stavu ãlenské základny v nûkter˘ch letech je dÛsledek právû tûchto opatfiení. Revizor
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proto apeluje i touto cestou na své kolegy - ãleny âSBMB, aby podpofiili svoji
Spoleãnost plnûním této základní a vlastnû jediné ãlenské povinnosti.

Znovu konstatuji, Ïe v hospodafiení Spoleãnosti nebyly shledány závady a navrhuji
udûlit odstupujícímu v˘boru a ing. Krumlové absolutorium.

V Plzni 21.6.2001 Doc. MUDr. Radim âern˘ CSc.
ãlen v˘boru povûfien˘ revizní ãinností
v letech 1990 - 2000

Biotechnologická firma 
vyrábûjící suroviny pro farmacii, kosmetiku a v˘Ïivu.

KOLEKTIVNÍ âLEN ôSBMB
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ODBORNÉ âLÁNKY
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Biologicky aktivní peptidy VII, Praha 25 – 27. dubna
20001

Ve dnech 25. – 27. dubna se v Praze na ÚOCHB AVâR se‰li ãe‰tí a sloven‰tí
badatelé zab˘vající se peptidy na jiÏ 7. národní konferenci s mezinárodní úãastí
"Biologicky aktivní peptidy VII". Konferenci tradiãnû zahájil Dr. Antonín Hol˘, DrSc.,
fieditel hostitelského ústavu. Poté úãastníky konference pozdravili v˘znamní zahraniãní
hosté: Prof. F. Hudecz z Budape‰ti, národní zástupce Maìarska v EPS a zároveÀ
tajemník této spoleãnosti, Dr. ·. Zórad, národní zástupce Slovenska v EPS a Prof. L.
Vezenkov, pfiedseda bulharsk˘ch peptidáfiÛ. Hned poté zaãal odborn˘ program.
Plenární pfiedná‰ky pronesli Dr. M. Flegel (PolyPeptide Lab., Praha), Prof. F. Hudecz
(Maìarská Akademie vûd, Budape‰t), Dr. A. Mucha (Vratislavská universita, Polsko)
a Prof. A. Aubry (Universita v Nancy, Francie). Z ostatních pfiedná‰ek zaujaly zejména
pfiedná‰ky prof. Patoãky o peptidov˘ch jedech, prof. Hynieho (Inhibiãní a stimulaãní
úãinky somatostatinu), 
Dr. Zórada (Netypická interakce insulinu s receptorem v nadledvinû potkana) 
a Dr. Tykvy (Korelace metabolismu oostatick˘ch peptidÛ hmotnostní spektrometrií
a radioznaãením). Velmi pûknou pfiedná‰ku mûla nejmlad‰í úãastnice konference Bc. 
A. Ciencialová (Syntéza fluorescenãnû znaãen˘ch aminokyselin pro syntézu peptidÛ).
Celkem bylo proneseno 20 pfiedná‰ek a vyvû‰eno 19 plakátÛ. Plakátová sekce byla
velmi pfiíjemn˘m pfiekvapením, neb zde presentovala své v˘sledky celá fiada mlad˘ch
peptidáfiek a peptidafiÛ, okolo jejichÏ plakátÛ se tvofiily hlouãky Ïivû diskutujících 
úãastníkÛ. Jmenujme napfi. pfiíspûvky Mgr.Klasové (N-methylované deriváty insulinu),
Mgr. Kovala (anal˘za posfinátov˘ch pseudopeptidÛ pomocí kapilární zónové
elektroforézy) ãi Mgr. Vepfieka (Protinádorové syntetické vakcíny se zabudovan˘m
adjuvantem). Na závûr konference informoval ãesk˘ zástupce v EPS (Dr. M. Flegel)
o konání symposií v roce 2002 v Itálii a 2004 v Izraeli a o pfiipravovan˘ch volbách
nov˘ch národních zástupcÛ do EPS pro období 2002-2006.

Díky sponzorsk˘m pfiíspûvkÛm se tentokráte podafiilo uskuteãnit i spoleãenské
podveãerní setkání úãastníkÛ v nádherném prostfiedí vily Lanna. Stfiedem veãera bylo 
autorské ãtení Prof. J. Patoãky , kter˘ presentoval svoji aliteraci na P na téma: Proã 
praÏ‰tí peptidáfii podléhají panice. ShromáÏdûní peptidáfii, mezi nimiÏ bylo mnoho
praÏsk˘ch zástupcÛ, pfiijali PatoãkÛv pfiíspûvek pfiíznivû, v diskusi v‰ak tvrzení o panice
ráznû odmítli.

âestn˘m hostem konference byl Dr. Milan Zaoral, DrSc., nestor peptidového

ZPRÁVY ZE SEKCÍ
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v˘zkumu v âeské republice, autor jednoho z nejznámûj‰ích a nejúspû‰nûj‰ích
syntetick˘ch analogÛ peptidového hormonu vasopresinu, léku proti onemocnûní
Diabetes Insipidus, ale pouÏitelného jako pomocné léãivo i pfii jin˘ch diagnózách,
dDAVP neboli Adiuretinu. Pofiadatelé mu tímto zpÛsobem chtûli poblahopfiát
k nadcházejícímu v˘znamnému Ïivotnímu jubileu.

Co fiíci závûrem? V˘zkum peptidÛ v âeské republice i na Slovensku Ïije, na
konferenci se objevilo mnoho mlad˘ch tváfií a nezb˘vá neÏ doufat, Ïe v peptidovém
v˘zkumu vydrÏí i v dal‰ích letech.  

J. Slaninová

Biotechnologická firma 
vyrábûjící suroviny pro farmacii, kosmetiku a v˘Ïivu.

KOLEKTIVNÍ âLEN ôSBMB
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SBS 2001: 2nd International Symposium on 
Separations in the BioSciences

Prague, Czech Republic, September 17 – 20, 2001
Mezinárodní symposium o separacích v biovûdách se uskuteãní ve dnech 17 – 20.

záfií 2001 v Centru doktorandsk˘ch a manaÏersk˘ch studií University Karlovy, CDMS
Krystal, J. Martího 2, Praha 6. Setkání je pfiím˘m pokraãováním série symposií
"Biomedical Applications of Chromatography and Electrophoresis" zaloÏené jiÏ 
v 60. letech a poté nûkolikrát organizované Odbornou skupinou chromatografie 
a elektroforézy âSCH, která je i hlavním organizátorem setkání v leto‰ním roce. 

Vûdeck˘ program symposia bude obsahovat ústní i plakátová sdûlení tematicky 
rozdûlená do následujících ‰esti hlavních sekcí s úvodními plenárními pfiedná‰kami
mezinárodnû uznávan˘ch odborníkÛ:

1. New methodology and instrumentation for separations in the biosciences 
F. Regnier (Purdue University, West Lafayette, USA):
Current trends in biomedical separations – separations of complex mixtures, selective
analyses
2. Microchips, hyphenated techniques
F. Foret (Northeastern University, Boston, USA):
Microchips, their potential in biomedical separations and relevant hyphenated 
techniques
3. Analysis of drugs and metabolites in biomatrices
W. Thormann (University of Bern, Switzerland):
Advanced technologies in the separation of drugs and metabolites
F. Tagliaro (University of Verona, Italy):
New directions in forensic analysis based on capillary electrophoresis
4. Chiral separations
S. Fanali (Institute of Chromatography, Roma, Italy): 
Progress in enantioseparations by capillary electrophoresis
5. Separation of peptides and proteins, proteomics
P.G. Righetti: (University of Verona, Italy): 
A turning point in proteom analysis: sample prefractionation via multicompartment 
electrolyzers with isoelectric membranes
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Czech Chemical Society, Chromatography and Electrophoresis Group
Academy of Sciences of the Czech Republic

Institute of Organic Chemistry & Biochemistry, Institute of Physiology
Charles University, Faculty of Sciences

Institute of Chemical Technology

Invite You to 

2nd International Symposium
Separations in the BioSciences - SBS 2001

Follow up of the International Symposia Series
Biomedical Applications of Chromatography and Electrophoresis

September 17-20, 2001
Prague, Czech Republic

Contact address: Dr. Václav Ka‰iãka, Institute of Organic Chemistry and Biochemistry,
Czech Academy of Sciences, Flemingovo nám. 2, 166 10 Prague 6, Czech Republic

Phone +420-2-20183239, fax +420-2-33323956, e-mail kasicka@uochb.cas.cz
Web site: http://www.natur.cuni.cz/sbs2001

6. Separation of nucleic acids and carbohydrates
J.L. Viovy (Institute Curie, Paris, France):
Recent developments in electroseparations of nucleic acids
M.E. Legaz (University of Madrid, Spain):
Separation of carbohydrates and their adducts

Pfiihlá‰ky a dal‰í informace o symposiu lze získat na adrese: 
Dr. Václav Ka‰iãka, Ústav organické chemie a biochemie AV âR, Flemingovo nám. 2,
166 10 Praha 6, tel./fax 02-33323956, e-mail kasicka@uochb.cas.cz; 
http://www.natur.cuni.cz/sbs2001



XXI. Xenobiochemické symposium
Tradiãní Xenobiochemické symposium, organisované xenobiochemick˘mi sekcemi

âeské a Slovenské spoleãnosti pro biochemii a molekulární biologii, se letos konalo
ve dnech 30. kvûtna – 1. ãervna 2001 v malebné jihomoravské krajinû, v pÛvabn˘ch
Dolních Vûstonicích. 

Organisaãní v˘bor v ãele s RNDr. Miroslavem Machalou, CSc., za úãelné pomoci
V˘zkumného ústavu veterinárního lékafiství v Brnû, pfiipravil program bohat˘ jak po
odborné, tak i spoleãenské stránce. Pfiihlá‰ené pfiíspûvky byly v˘borem uspofiádány do
pûti pfiedná‰kov˘ch blokÛ a pfiedná‰ky (celkem 17) byly doplnûny více neÏ tfiiceti
plakátov˘mi sdûleními.

Ve vlastním programu tfiídenního symposia odeznûly pfiedná‰ky zahrnující celou ‰ífii
xenobiochemické problematiky. Pozornost posluchaãÛ zaznamenaly pfiedná‰ky
informující o metabolismu, úãincích a v˘voji léãiv, biochemii a fysiologii
environmentálních polutantÛ vãetnû mechanismu jejich toxicity. Cenná byla i sdûlení
zamûfiená na problematiku metodick˘ch pfiístupÛ uÏívan˘ch v tûchto vûdeck˘ch
disciplinách v âeské republice i na Slovensku. 

Nové poznatky o ústfiedních enzymech metabolismu xenobiotik, cytochromech
P450, zaznûly jak v obecnûji zamûfien˘ch pfiedná‰kách (strukturní aspekty aktivního
centra tûchto enzymÛ, moÏnosti jejich exprese in vitro pro studium metabolick˘ch
pfiemûn léãiv a jejich vyuÏití pro potenciaci farmakologick˘ch úãinkÛ léãiv), tak i ve
speciálních pfiíspûvcích celé fiady plakátov˘ch sdûlení. Zde se úãastníci symposia
mohli detailnû seznámit s nov˘mi pfiístupy k isolaci cytochromÛ P450, se studiem
mechanismu jejich pÛsobení, interakci aktivního centra s xenobiotiky
v experimentálním uspofiádáním ãi modelováním struktury jejich proteinové molekuly
a interakce se substráty. Z dal‰ích presentovan˘ch oblastí nutno samostatnû zmínit
problematiku léãiv, která byla diskutována s dÛrazem na mechanismus jejich
terapeutické pÛsobení, vedlej‰í toxické úãinky, jejich extrahepatální metabolismus,
testování jejich terapeutické úãinnosti i vedlej‰ích úãinkÛ, mechanismus protilékové
resistence, vyuÏití hepatocytÛ jako bioreaktorÛ metabolismu léãiv. Úãastnící symposia
se mohli seznámit i s aspekty v˘zkumu metabolismu xenobiotik (environmentálních
polutantÛ) enzymov˘mi systémy mikroorganismÛ. Cenné pro úãastníky vûdeckého
setkání byly i informace o ovlivnûní oxidativního stresu pfiirozenû se vyskytujícími
fenolick˘mi antioxidanty. 

JiÏ tradiãnû je pfiínosem Xenobiochemick˘ch symposií vysoká odborná úroveÀ
presentovan˘ch pfiíspûvkÛ. Tradice zÛstala zachována i letos. Potû‰itelné je, Ïe
pfiedná‰ky i plakátová sdûlení byly presentovány interdisciplinárnû sloÏen˘mi t˘my
rÛzn˘ch laboratofií vãetnû zahraniãních. Je patrné, Ïe je ãeská a slovenská
xenobiochemie funkãnû zaãlenûna do mezinárodní sítû badatelské ãinnosti. Za zvlá‰È
cenné je tfieba povaÏovat úãast mlad˘ch xenobiochemikÛ (vãetnû studentÛ) na
v˘zkumu v takovém rámci, a Ïe tûchto badatelÛ byla na symposiu vût‰ina. Uvedená
skuteãnost je pfiíslibem kontinuity xenobiochemického v˘zkumu v âR a SR, jeho
odbornou gradaci do budoucnosti, ale i vytvofiení mozkové báze pro firmy
farmaceutického i chemického prÛmyslu. V tomto smûru je tfieba vyzdvihnout práci
v˘boru Xenobiochemické sekce âeské a Slovenské spoleãnosti pro biochemii
a molekulární biologii. Ta pfiispûla jak ke zv˘‰ení komunikace mezi laboratofiemi
studujícími xenobiochemickou problematiku, tak i k rozvoji oboru samotného.
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Vzhledem ke konãícímu volebnímu období v˘boru byl plénem XXI.
Xenobiochemického symposia v tajném hlasování zvolen v˘bor nov˘, ve sloÏení prof.
RNDr. E. Kvasniãková, CSc., doc. RNDr. Marie Stiborová, CSc., RNDr. Miroslav
Machala, CSc., doc. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.a RNDr. Pavel Souãek, CSc.

Diskuse jak odborná tak i neformální probíhala v celém prÛbûhu symposia. Nejen
pfii presentacích pfiedná‰ek a posterov˘ch sdûlení, ale i pfii "kulatém diskusním stole"
organisovaném první den jednání. Dále pak v prÛbûhu plenárního zasedání ãlenÛ
xenobiochemické sekce spojené se spoleãensk˘m programem konaném druh˘ den
jednání. O úãastníky symposia bylo vzornû peãováno po v‰ech stránkách, jak pfii
technické organisaci vûdeck˘ch sdûlení, tak po stránce ubytování i z hlediska
spoleãenského. Podûkování za bezchybn˘ prÛbûh symposia, pfiípravu a vydání
abstraktÛ presentovan˘ch pfiíspûvkÛ i vytvofiení kouzelné atmosféry patfií pfiedev‰ím
organisátorÛm akce v ãele s RNDr. Miroslavem Machalou, CSc. 

Setkání bylo podpofieno jak V˘zkumn˘m ústavem veterinárního lékafiství, firmami
Biotrade, s.r.o. Praha, Biotech, a.s. Praha a EuroSan, s.r.o. Brno, tak Xenobiochemic-
kou sekcí pfii âeské a Slovenské spoleãnosti pro biochemii a molekulární biologii.
Dal‰í setkání xenobiochemikÛ obou republik se uskuteãní v rámci samostatné sekce
v prÛbûhu  XVIII. Biochemického sjezdu ve Staré Lesné v záfií 2002.

V roce 2003 ãeká ãeské a slovenské xenobiochemiky nelehk˘ úkol; organisace
mezinárodního symposia s tématem biochemick˘ch, biofysikálních
a farmakologick˘ch aspektÛ cytochromu P450, které se uskuteãní v Praze. Tato akce
je v˘zvou nejen pro ãeské a slovenské xenobiochemiky, ale i pro celou chemickou
a biomedicínckou obec.

V Praze, 21.6.2001                                                        M. Stiborová, L. Kameníková

Sigma-Aldrich konference mlad˘ch chemikÛ, bio-
chemikÛ a molekulárních biologÛ

Konference se konala ve dnech 17. – 19.05.2001 v Kamen˘ch Îehrovicích blízko
Kladna. Zúãastnilo se 43 mlad˘ch chemikÛ a biochemikÛ z celé republiky, ktefií byli
vybráni komisemi nominovan˘mi odborn˘mi spoleãnostmi. Na pofiádání se podílely
âeská spoleãnost chemická a âeská spoleãnost pro biochemii a molekulární biologii,
zejména jako odborní garanti a jmenovatelé posuzovatelÛ.

Pfiíspûvky byly presentovány formou ústních sdûlení v délce 15 min vãetnû diskuse,
fiazen˘ch do thematick˘ch blokÛ. Jejich thematika byla velmi ‰iroká, vedle klasické 
organické chemie, biochemie a molekulární biologie byly presentovány pfiíspûvky 
i z oblasti analytické chemie na jedné stranû a genetiky laboratorních zvífiat.
Organizátofii se v tomto prvém roãníku soutûÏe, zámûrnû rozhodli ponechat co
nejvût‰í moÏnou ‰ífii thematik.

ProtoÏe poãet pfiihlá‰en˘ch pfiíspûvkÛ pfiedãil oãekávání a dosáhl ãísla pfies 110, 
museli organizátofii pfiistoupil k pfiedbûÏnému v˘bûru pfiíspûvkÛ. Pfiíspûvky, které
nakonec byly pfiedneseny se ukázaly jako velmi kvalitní. Îádn˘ pfiedná‰ející nepfietáhl
vymezen˘ ãas, nevyskytl se Ïádn˘ "zaklínaã hadÛ" a v‰echny pfiíspûvky mûly
odpovídající ohlas v následné diskusi. Toto samozfiejmû není zásluha organizátorÛ ale 
samotn˘ch úãastníkÛ, a jistû nûkteré kvalitní pfiihlá‰ené pfiíspûvky byly opominuty.
Nicménû, jak v‰ichni doufáme nebyla tato konference poslední ale naopak první
v fiadû. Celkovû lze hodnotit v‰echny pfiíspûvky jako velmi kvalitní, které by obstály na
libovolné "dospûlé" konferenci, vût‰ina autorÛ pouÏila moderní audovizuální

83



84

techniku. Abstrakty v‰ech pfiíspûvkÛ pfiednesen˘ch na konferenci jsou publikovány
v ãísle 5/2001 Chemick˘ch listÛ.

Konferenci zahájil za firmu S-A Dr. M. Fusek a za odborné spoleãnosti 
Prof. V. Paães. Po tomto krátkém zahájení následoval odborn˘ program. Hodnocení
pfiednesen˘ch pfiíspûvkÛ provedla komise ve sloÏení Doc. P. Dra‰ar, Dr. M. Fusek, Ing.
I. Krumlová a Dr. V. Pouzar na základû Ïebfiíãku získan˘ch od v‰ech úãastníkÛ a sv˘ch
poznatkÛ. Nejprve bylo vybráno pût pfiíspûvkÛ z organické chemie a pût pfiíspûvkÛ
z oblasti biochemie a molekulární biologie. Pfiíspûvky z okrajov˘ch oblastí byly pfii
hodnocení pfiifiazeny vÏdy k jednomu z tûchto okruhÛ. Z okruhu "organické chemie"
byli nominováni: M. Hocek – ÚOCHB AV âR Praha, M. Hradílek – ÚOCHB AV âR
Praha, L. Hu‰áková – MÚ AV âR, B. Ko‰ata – V·CHT Praha, F. Tepl˘ – ÚOCHB AV âR
Praha. Z okruhu "biochemie" byli nominováni: J. Blaho‰ – 3 LF UK Praha, V. Brázda –
Biofyzikální ústav AV âR Brno, O. Kinclová – Fyziologick˘ ústav AV âR, V. Martínek
– PfiF UK Praha, ·. Pospí‰ilová – MasarykÛv onkologick˘ ústav Brno. V‰ichni
nominování obdrÏeli mal˘ upomínkov˘ dárek od firmy S-A. Pak jiÏ následovalo
vyhlá‰ení vítûzÛ obou kategorií, kter˘mi se stali:

·árka Pospí‰ilová (MasarykÛv onkologick˘ ústav Brno) s pfiíspûvkem "Mechanismy
regulující aktivitu nádorového supresoru proteinu p53 a moÏnosti aktivace jeho
nefunkãních forem v nádorové buÀce",

Filip Tepl˘ (ÚOCHB AV âR Praha) s pfiíspûvkem "Heliceny – pfiímá syntéza
isomerací aromatick˘ch cis,cis-dientriinÛ".

Odmûnou vítûzÛm byly granty ve v˘‰i 50 000 Kã na produkty firmy S-A. Tyto ceny
pfiedala fieditelka Sigma-Aldrich s.r.o., Praha a oblastní manaÏerka Sigma-Aldrich pro
v˘chodní Evropu, ing. Daniela Dornerová.

¤íká se "sláva vítûzÛm a ãest poraÏen˘m", ale tady nebylo poraÏen˘ch, jak byly jiÏ
uvedeno v‰echny pfiíspûvky byly kvalitní a hodnotící komise mûla tûÏk˘ úkol. Firmû
Sigma-Aldrich s.r.o. lze jen podûkovat za tuto formu mimofiádné podpory pfiírodních
vûd a mlad˘ch odborníkÛ v nich pracujících. Podûkovat je nutno i za to, Ïe firma
vyhlásila tuto akci jako soutûÏ, se kterou poãítá jako s trvalou formou podpory
mlad˘ch odborníkÛ u nás.

Vladimír Pouzar





Bio-Rad Laboratories Inc Group

Vybavení pro anal˘zu nukleov˘ch kyselin:

Termocyklér -  iCycler
Real-time PCR cyklér - iCycler iQ 
� vyhřívané víko s programovatelným teplotním gradientem 1-25°C
� "dual-block" konfigurace umožňující souběžné spuštění dvou 

různých protokolů ve dvou nezávislých blocích   
� blok pro 96 zkumavek 0.2 ml, 60 zkumavek 0.5 ml, pro 384 jamkovou

destičku
� přehledné grafické ovládání

� přímá úprava na Real-time PCR cyklér iCycler iQ:
� možnost kvantitativní i kvalitativní PCR analýzy
� "sample multiplexing" - excitace a emise v rozmezí vlnových 

délek 400-700 nm -  souběžná detekce až 4 fluorescenčních reportérů 
� kompatibilita s většinou běžných detekčních systémů
� výkonný a snadno ovladatelný software
� on-line zobrazování dat
� vysoká kapacita - 96 vzorků / reakci
� vysoká citlivost - detekce 10-1010 kopií sledovaného genu

Horizontální elektroforézy - molekulové standardy - hotové agarózové gely

Kity pro izolaci a přečišťování nukleových kyselin

Mini-Sub Cell GT
Wide Mini-Sub Cell GT

Sub-Cell GT
Sub-Cell

Sub-Cell Model 96 + 192 Cell

20 bp
100 bp
500 bp

1kb{2.5 kb
PFGE

použití TBE, TAE pufru
± ethidium bromid v gelu
8, 12, 20, 32 a 64 jamek
0.8%, 1.0%, 3.0% agaróza

Quantum Prep Plasmid Miniprep kit
Quantum Prep Plasmid Midiprep kit
Quantum Prep Plasmid Maxiprep kit

Quantum Prep AquaPure Genomic DNA Kit
Quantum Prep Total RNA Isolation kit

Quantum Prep Gel Slice Kit
Quantum Prep PCR Kleen Spin Columns

Micro Bio-Spin Columns

� Izolace plasmidové DNA
� Izolace plasmidové DNA
� Izolace plasmidové DNA
� Izolace genomové DNA
� Izolace celkové RNA
� Izolace DNA z gelů
� Přečišťování DNA
� Přečišťování DNA



Bio-Rad Laboratories Inc Group

Vybavení pro 2-D anal˘zu proteinÛ:

2-D modul - Mini 2-D Electrophoresis Cell

2-D modul - PROTEAN II xi 2-D Cell

Multi- elektroforéza - Mini-PROTEAN 3 Dodeca Call

Modul pro izoelektrickou fokusaci - PROTEAN IEF Call

Příslušenství - IPG proužky

Další informace: 
http//www.bio-rad.com

+ dal‰í zafiízení a reagencie vhodné 
pro 2-D anal˘zu a proteomiku !

Adresa pfiímého zastoupení:

BIO-RAD spol. s r.o.
Nad ostrovem 1119/7
Praha 4
Tel.:  02/41430532
Fax.: 02/41431642
E-mail: pavel.suchan@bio-rad.cz

� 2-D modul určený pro separaci v první dimenzi (IEF)
� souběžné použití až 16ti kapilár 
� rozměry kapilár 1-1.5 # 160-200 mm
� kompatibilní s Mini-PROTEAN II Cell, Mini-PROTEAN 3 Cell,

Mini-PROTEAN 3 Dodeca Cell

� 2-D modul určený pro separaci v první dimenzi (IEF)
� souběžné použití až 16ti kapilár 
� rozměry kapilár 1 # 80 mm
� kompatibilní s PROTEAN II xi a PROTEAN Plus Dodeca Cell

� možnost souběžného zapojení až 12ti PAGE gelů
� vhodný zejména pro analýzu druhé dimenze (SDS-PAGE) u 2-D separace
� v kombinaci s Mini 2-D Electrophoresis Cell systémem umožňuje 

kompletní provedení 2-D separace za necelý den!

� 2-D modul určený pro separaci v první dimenzi (IEF) využívající 
dehydratované proužky se zakotveným pH gradientem (IPG)

� souběžné použití až 12-24 proužků
� přesné udržování teploty v rozmezí 10-25°C pomocí Peltierova článku
� možnost separátní rehydratace vzorků ve speciálním modulu
� kompatibilní s většinou elektroforéz určených pro SDS-PAGE 

(řady Mini-PROTEAN, CRITERION a  PROTEAN II)

� dehydratované proužky se zakotveným pH     
gradientem 3-10, 4-7, 3-6, 4-7, 5-8, 7-10

� zaručená linearita pH gradientu
� délka - 7 cm, 11 cm, 17 cm, 19 cm
� vysoká reprodukovatelnost výsledků
� velmi snadná rehydratace
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