
Olomouc, 6. 1. 2021 
  
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
dovolte mi, abych Vás jako členy České společnosti chemické, pobočky Olomouc, informoval o 
aktivitách pobočky v roce 2020 a plánech na další rok. Loňský rok byl v mnoha ohledech velmi odlišný 
a bohužel zastavil mnoho aktivit, které byly plánovány nejen v rámci naší pobočky nebo oboru chemie. 
I tak se ale událo několik zásadních věcí: 
 
20. února proběhlo v aule PřF přednáškové odpoledne na téma „Přírodní látky v léčivech vyráběných 
v Opavském závodě firmy Teva“ s hlavním hostem Ing. Ladislavem Cvakem, CSc. z Oddělení výzkumu a 
vývoje firmy Teva. V rámci této akce byl zároveň zvolen nový výbor pobočky na roky 2020–2023, který 
si následně za předsedu vybral doc. Jana Petra z Katedry analytické chemie PřF UP Olomouc. Pak nás 
bohužel začaly omezovat opatření související s nákazou COVID-19 (např. byla zrušena na první týden 
v červenci naplánovaná potkávací a poznávací akce „Chemici pojďte na jedno“ nebo následně i dvě 
přednášková odpoledne s prof. Michalem Hockem (UOCHB Praha) a prof. Štefanem Vajdou (UFCH JH 
Praha) plánovaná na říjen). 
 
Nicméně i přes různá omezení se nakonec povedlo v říjnu zorganizovat dva menší semináře, jeden 
vedený dr. Tomášem Vaculovičem (PřF MU Brno) na téma „LA-ICP-MS: not only elements can be 
imaged“ a druhý dr. Bohuslavem Drahošem (PřF UP Olomouc) s názvem „Komplexy s koordinačním 
číslem 7 a jejich magnetické vlastnosti“. 6. – 9. září rovněž proběhl 72. Sjezd chemiků v Praze s aktivní 
účastí členů Olomoucké pobočky. Jedním z lákadel pro mladé byla i tzv. „Warm-up“ akce v gesci sekce 
mladých, na jejímž chodu se výrazně podílí i člen našeho výboru Mgr. David Novák z ÚLCHB LF UP. 
Kromě výše uvedeného jsme rovněž spustili nové webové stránky pobočky: http://csch.upol.cz a 
v prosinci i prezentaci pobočky na sociálních sítích Facebook a Instagram. V neposledním řadě bych rád 
zmínil, že byla úspěšná naše kandidatura na pořádání 74. Sjezdu chemiků v roce 2022 v Olomouci. 
 
Rok 2021 bude pro Českou společnost chemickou rokem volebním, protože nás čekají volby do 
Hlavního výboru (viz Bulletin 1, 52, 2021). V rámci naší pobočky pak máme spousty plánů, nicméně je 
otázkou, zdali nám epidemiologická situace dovolí všechny zrealizovat. Rádi bychom zorganizovali 
odložená přednášková odpoledne, plánujeme online seminář na aktuální a zajímavé téma, který možná 
nebude jediný. Určitě budeme pracovat na organizaci již zmíněného Sjezdu chemiků v roce 2022. Chtěli 
bychom se začít osobně setkávat na diskusních platformách typu „Chemici pojďte na jedno“, 
podporovat mladé, aktivní, doktorandy, studenty nebo i studentské spolky.  
 
Vážení kolegové, osobně věřím, že společně překleneme tyto nelehké časy. Budu velmi rád, pokud, 
máte-li další náměty či připomínky k činnosti pobočky, nám je zašlete a pomůžete nám pobočku 
spoluutvářet.  
 
S přáním pevného zdraví a mnoha pracovních i osobních úspěchů v roce 2021, 
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