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Vá�ení účastníci sjezdu Asociací chemických společností, vá�ení čtenáři! 
 
 
Srpnové číslo je, podle tradice zahájené v roce 1992, dal�ím ze sjezdových čísel Chemických listů věnovaných 

abstraktům sjezdu chemiků českých a slovenských odborných společností. Konference, které se účastníte, je 60. jubi-
lejním sjezdem Asociací českých a slovenských chemických společností. Jeho organizací byla Českou společností 
chemickou pověřena olomoucká pobočka a připravila jej ve spolupráci s Univerzitou Palackého a Statutárním měs-
tem Olomouc. Sborník obsahuje abstrakta 318 příspěvků, z nich� bude předneseno 125 a 193 bude vystaveno formou 
plakátového sdělení. Příspěvky jsou rozděleny do 8 odborných sekcí. Organizátoři sjezdu jmenovitě pozvali 30 čes-
kých a slovenských chemiků aby dokumentovali směry a výsledky chemického výzkumu v obou republikách. Leto�ní 
jubilejní sjezd chemiků bude zahájen předná�kou profesora Jean-Maria Lehna, nositele Nobelovy ceny za chemii za 
rok 1987. Pozvání profesora Lehna je nejen oceněním jeho příspěvku k oboru supramolekulární chemie, ale také 
poděkováním za jeho dlouholetý zájem o mladou generaci českých chemiků, ale rovně� i poděkováním za jejich pod-
poru formou soutě�í a stipendií poskytovaných vládou Francouzské republiky. Druhým významným hostem je Rapha-
el Mechoulam, profesor Hebrejské univerzity v Jerusalémě. Jeho vědecká práce je spojena s obsahovými látkami 
Canabis sativa a výzkumem jejich biologické aktivity. Profesor Mechoulam řadu let spolupracoval se Zdeňkem Krejčí 
a Franti�kem �antavým, profesory Univerzity Palackého. Hosty sjezdu bude také �est mladých polských chemiků. 
Jejich účast je ji� více ne� 15 letou tradicí a nesporně přispívá ke vzájemnému poznávaní obou blízkých komunit che-
miků. Novinkou je, �e nad ka�dou sekcí převzala patronát významná firma orientovaná na chemii a udělí finanční 
ocenění v�dy jednomu příspěvku v sekci. Součástí programu sjezdu je soutě� o CENU SHIMADZU, která letos pro-
běhne nejen před odbornou porotou, ale také před účastníky sjezdu.  Vědecké konference jsou dnes součástí marke-
tingu vědy a výzkumu. Konference národních chemických společností svou polytematičností částečně ztrácí svůj vý-
znam jako fórum pro prezentaci nejnověj�ích výsledků vědeckých týmů. Měly by se tedy spí�e stát místem střetávání 
názorů na nové směry výzkumu, setkání různých generací chemiků, místem přátelských odborných diskusí. Olomouc 
jako univerzitní město se staletou kulturní historií mů�e svým geniem loci tento cíl naplňovat. Česká společnost che-
mická pozvala k diskusi o smyslu spolkového �ivota chemiků představitele sousedních národních chemických společ-
ností � Maďarské, Německé, Polské, Rakouské, Slovenské a Slovinské chemické společnosti. Tématy, ji� druhého 
olomouckého setkaní, byla nejen spolková činnost, ale také diskuse jak nejlépe dělat chemii pozitivní reklamu mezi 
veřejností a jak zvý�it zájem o její studium na vysokých �kolách. Aktuálním problémem pro obě Asociace je také ko-
nání Evropských konferencí chemiků v roce 2010 v Norimberku a 2012 v Praze a jejich dopad na národní konference 
českých a slovenských chemiků.  

Přejeme v�em účastníkům, aby si z pobytu v Olomouci odnesli hezké vzpomínky, obnovili staré a vytvořili nové 
přátelské kontakty, tak nezbytné v prostředí, které je více a více virtuální. Věříme, �e srpnové číslo 102. ročníku Che-
mických listů bude svým obsahem takové, �e se k němu budou čtenáři vracet je�tě dlouho po skončení konference.    

 
 

Jitka Ulrichová 
Vilím �imánek 


