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Vážené kolegyně, 
Vážení kolegové,
píši tento úvodník právě uprostřed tradičního setkání 
Biolab, které se koná v Brně. Docent Dastych se spo-
lupracovníky a agenturou CBT připravili pro tradiční 
setkání laborantů velmi pěkné prostředí. Při zahájení 
v Besedním domě jsme vyslechli nejen krásnou hud-
bu, ale též jsme se dozvěděli zajímavosti ze životního 
osudu zakladatele moderní genetiky Johanna Gregora 
Mendela. Při slavnostním zahájení byla předána čest-
ná členství Bc. M. Bunešové a M. Kapustové za jejich 
přinos pro obor klinické biochemie: Dovolím si jim, 
jistě i Vaším jménem, poblahopřát a popřát hodně 
úspěchů a pohody nejen v laboratoři. Část účastníků 
si prohlédla noční Špilberk a pak už v pondělí začal 
odborný program v jednotlivých blocích. Abstrakta 
podobně jako abstrakta ze sjezdu vycházejí v časopise 
Klinická biochemie a metabolismus. A pomalu začíná 
příprava na sjezd naší společnosti, který se uskuteční 
v září 2009 v Praze. 
V současné době je zaslán k připomínkám návrh 
doporučení k vyšetřování nádorových markerů, 
který bychom chtěli vydat jako společný dokument 
s kolegy z imunoanalytické sekce společnosti nukle-
ární medicíny a s Českou onkologickou společností. 

V rámci projektu Lab-test-on-Line, který mimo 
jiné má přiblížit náš obor široké veřejnosti,  byla 
vytvořena titulní stránka, pokračují přípravy 
technického charakteru  a započaly překlady jed-
notlivých hesel. 
Pomalu se blíží významné datum z historie naší 
společnosti, a to 10. říjen 2008, kdy před padesáti 
lety byla založena naše společnost. K tomuto výročí 
se sejdeme na stejném místě i ve stejný den, pouze 
o padesát let později, a to v posluchárně 1. ústavu 
lékařské chemie 1. LF UK v Kateřinské 32, Praha 2, 
ve 13.30 na slavnostním přednáškovém odpoledni 
věnovanému tomuto výročí. 
Ještě před jubilejním setkáním věřím, že se řada 
z nás potká na konferenci FONS v polovině září 
v Pardubicích, která je tradičně pořádána společ-
ností Stapro. 
Letní měsíce jsou  dobou dovolených a odpočinku, 
chci Vám všem popřát klidné léto strávené s Vašimi 
blízkými a přáteli a též Vám přeji načerpání pozitivní 
energie. 

Tomáš Zima 
2. června 2008


