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Sjezdy asociací chemických a farmaceutických společností  

Stalo se již tradicí, že Sjezdy asociací chemických 
(a na Slovensku i farmaceutických) společností se konají 
na přeskáčku jednou v Čechách a jednou na Slovensku. Na 
Slovensku tradice velí již řadu let, že sjezd je umístěn do 
pro Čechy velmi atraktivního prostředí Vysokých Tater. 

Můžeme si položit (často kladenou) otázku, zda tako-
vý (dvoj)národní sjezd má v dnešní době smysl. Snadno si 
odpovíme, má, odpovědělo tak na 500 účastníků, z čehož 
byly 2/3 z Čech. Pokud by smysl neměl, nepřijeli by! 
A přijeli již po šedesáté třetí! 

Sjezd má i různou popularitu na různých pracovištích, 
tak letos bylo například z VŠCHT Praha 62 účastníků, 
z PřF UK Praha 38, z Univerzity Pardubice 33, Univerzity 
Olomouc 11 atd., ale například ze všech vysokých škol 
v celém Brně dohromady pouze 11 (asi to mají moc blízko 
nebo je tamější „rezavá voda“ moc řídká). Různou popu-
laritu má i mezi různými odbornostmi, kdy nejpočetnější 
komunity analytiků a organiků by mohly být zastoupeny 
výrazněji. Poznámku, že program nebyl lákavý, lze odmít-
nout, protože pokud se na danou sekci nepřihlásí kritická 
masa účastníků, obtížně se pak vybírá to nejlepší jako 
přednášky. Ono to s tím „program není dost dobrý“ je 
trochu obráceně, jako s tím tchořem, co odmítal odejít, 
dokud ten smrad nepřestane. Letos BYLO, nicméně, mezi 
přednáškami a postery „na co koukat a co poslouchat“. 
I když z pozice „vědeckého tajemníka sjezdu“ asi nemám 
co kritizovat, ale ocituji spíše studentskou poznámku: 
„některé přednášky, které byly prosloveny na letošním 
sjezdu v Tatrách, by se nedostaly ani na konferenci mla-
dých chemiků“. Ano, nedostaly, protože letos se například 
na konferenci mladých (XI Mezioborové setkání mladých 
biologů, biochemiků a chemiků) přihlásilo třikrát více 
účastníků, než mohlo jet a bylo tedy z čeho vybírat. Ano, 
nedostaly, protože předsedové sekcí na letošním sjezdu ne 
vždy splnili svou práci ani na ně vložená očekávání (někdy 
ani danou sekci nenaplnili, natož aby vybírali). Řekl bych, 
že pokud zvolený předseda sekce nesežene dost lidí na 
kvalitní přednášky, musí sám přednést přednášku tak dob-
rou, že tím obhájí otázku další existence ochablé součásti 
sjezdu, kterou má na starosti. Pokud ale aktivitu nevyvíjel, 
jak měl a navrch ještě tichým kuňkáním provázel výstup 
polospícího přednášejícího, příště prostě na sjezd pojede 
maximálně s posterovým sdělením, které bude umístěno 
v absolutním koutě místnosti. Snad to půjde, při tom všem 
„kamarádšoftu“ v Čechách i na Slovensku, zařídit. 

Stěžovat si nemůže, alespoň co do kvality, chemie 
analytická, která hostila vítěze soutěže o Cenu Shimadzu 
2011 (nakonec celou soutěž vyhrál Juraj Piešťanský 
(Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie, 
FarmF UK Bratislava)). Stěžovat si nemůže ani věci znalý 
účastník, který si vybral sdělení pro potěchu duše a pro 
potěchu těla se pak odpoledne vydal „do hory“. 

Sjezd má kromě funkce odborně prezentační i neza-
stupitelnou funkci společenskou na úrovni setkávání slo-
venských a českých chemiků, ale též na úrovni setkávání 
přátel, výborů společností, spolupracovníků, ale i na úrov-
ni navazování nových kontaktů nad postery a po vydaře-
ných přednáškách. Této úlohy se zhostil letošní sjezd opět 
na výbornou a mnoho škody nemohli natropit ani dva 
goralští zbojníci, pánové Juraj a Jiří Jánošíkovci, kteří 
předstírali, při nabízení jakéhosi hruškového minikompotu, 
že kvůli sjezdu přijeli až z Těrchové, kde mají společný ko-
pomník. 

Ke společenskému lesku sjezdu přidalo i neočekávané 
(od oceněného) vyznamenání doyena sboru vedení SCHS 
Dalmy Gyepesové za její „celoživotní“ dílo ve Slovenské 
chemické společnosti. 

Závěrem lze konstatovat, že hlavní úkol sjezdu, rozví-
jet a utužovat spolupráci českých a slovenských chemiků 
byl rozhodně splněn a můžeme se jménem všech českých 
účastníků těšit na další sjezdy. 

Pavel Drašar 
 

foto: archiv 63. Kongresu 


