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DATE:  28–30  November 2012 
 
PLACE:  Novotného lávka 5, Prague 1, Czech Republic  
 
 

The Conference is focused on industrial production and use  
of polysaccharides; abundance, properties and structure of biologically  
active polysaccharides and derivatives of polysaccharides 
 
 
Topics: 
 
1.  Characterization and analyses of polysaccharides from natural sources 
2.  Immunomodulatory function and antitumor activities of glycans 
3.  Production of polysaccharides and agricultural sources 
4.  Biodegradable plastics based on polysaccharides 
5. Chemically modified polysaccharides 
 
Keynote lectures:  
 
Pauline Rudd, National Institute for Bioprocessing Research and Training, Blackrock, Ireland: GlycoScience and 
the safety and efficacy of biotherapeutics 
 
Tiina Alamäe, Department of Genetics, Institute of Molecular and Cell Biology, University of Tartu, Estonia:  
Disclosing sugar polymerization determinants of the levansucrase protein of Pseudomonas syringae pv. toma-
to using structure-function analysis 
 
Ghislain Opdenakker, Laboratory of Immunobiology, Rega Institute for Medical Research, Katholieke Univesiteit 
Leuven, Belgium: COAM: an amylose-derivative with antiviral and useful immunological activities 
 
 
All participants are asked to register for participation as soon as possible. The deadline for final texts of lectures 
and posters is 31st August 2011.  
 
More details: http://www.polysaccharides.csch.cz/index.html  

Czech Chemical Society and Department of Carbohydrates and Cereals , ICT Prague 
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64. sjezd Asociací českých a slovenských 
chemických společnos  

 
Vážené kolegyně a kolegové, Asociace českých chemických společností  a Asociácia Slovenských  

chemických a farmaceu ckých společnos   Vás srdečně zve na 64. sjezd chemiků, který se bude konat  
ve dnech 25. až 27. června 2012 v Olomouci.  

 
Vědecký program sjezdu bude probíhat v odborných sekcích: 
 
  1.  Anorganická chemie 
  2.  Organická a polymerní chemie 
  3.  Analy cká chemie,15. ročník soutěže o CENY SHIMADZU 2012 
  4.  Materiálová chemie 
  5.  Fyzikální a teore cká chemie 
  6.  Didak ka a historie chemie 
  7.  Toxikologie životního prostředí 
  8.  Průmyslová chemie 
  9.  Potravinářská chemie se zaměřením na nutraceu ka 
10. Termická analýza a kalorimetrie 
 
Konečným termínem pro on-line registraci k aktivní účasti včetně abstrakt je 15. duben 2012. Vaše abstrakta budou 
otištěna v Chemických listech 2012; 106 (6). Při přípravě abstraktu se prosím řiďte instrukcemi pro autory, které jsou 
uvedeny na internetových stránkách sjezdu. 
 
Registrační poplatky 
 
Člen Asociace Českých chemických společnos  
nebo Asociácie Slovenských chemických a farmaceu ckých spoločnos  ........................4500 Kč 
Student člen Asociace Českých chemických společnos  
nebo Asociácie Slovenských chemických a farmaceu ckých spoločnos  ........................3500 Kč 
Nečlen Asociace Českých chemických společnos  
a Asociácie Slovenských chemických a farmaceu ckých spoločnos  ..............................5500 Kč 
Student nečlen Asociace Českých chemických společnos  
a Asociácie Slovenských chemických a farmaceu ckých spoločnos  ..............................4500 Kč 
 

On-line registrace a zasílání abstrakt je na www.64sjezd.upol.cz.  
Kontakt: gabriela.pokorna@upol.cz 

 
Těšíme se na Vaši účast 

 
Za organizátory sjezdu 

Jitka Ulrichová, předsedkyně České společnos  chemické 
Viktor Milata, předseda Slovenskej chemickej spoločnos  
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REGIONÁLNÍ CENTRUM POKROČILÝCH
TECHNOLOGIÍ A MATERIÁLŮ NABÍDKA POZIC   -  

Generální ředitel Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů
(www.rcptm.com) vypisuje výběrové řízení na pozici:

Info a korespondenční adresa pro zaslání životopisů:
Prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D., Generální ředitel RCPTM

mail:  , www: http://www.rcptm.comr @upol.czadek.zboril

SENIOR RESEARCHER, JUNIOR RESEARCHER A PHD STUDENT
ENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE, MATERIÁLOVÉ CHEMIE NEBO NANOTECHOLOGIÍ

SENIOR RESEARCHER
Požadujeme:

- Titul Doc., Prof. nebo DrSc. v oboru chemie 
  nebo fyzika, 
  případně dlouholetá praxe v oboru podpořená 
  vysokou publ ční aktivitou
- Zkušenosti s mezinárodní spoluprací
- Znalost problematiky nanomateriálového či 
  chemického výzkumu v oblasti 

  environmentálních aplikacích 

Nabízíme:
- Nástupní plat 70 tis. Kč měsíčně
- Moderní motivační a bonusový systém
- Jedno z nejmodernějších pracovišť v ČR 
  v oblasti nanomateriálového  a chemického výzkumu
- Práce v internacionalizovaném týmu se silnou 
  mezinárodní působností

ika

JUNIOR RESEARCHER
Požadujeme:

- Ukončené doktorské studium v oblasti chemie, fyziky 
  nebo materiálových věd 

- Perfektní znalost AJ
- Odpovídající publikační historii, popř. záznamy aplikovaných 
  výsledků v RIV 
- Zkušenosti s prací v týmu

Nabízíme:

- Nástupní plat 40 tis. Kč měsíčně
- Moderní motivační systém a rychlý kariérní růst
- Jedno z nejmodernějších pracovišť v ČR v oblasti
   nanomateriálového a chemického výzkumu

- Práci v dynami y se rozvíjejícím  odvětví zaměřeném na 
  nové technologie čištění vod a půd
- Zaměstnanecké výhody
- Práce v mladém kolektivu

ck

Ph.D. Studium
Požadujeme ukončené vysokoškolské studium v oblasti chemie nebo fyziky s perfektní znalostí AJ a

znalostí problematiky nanomateriálového výzkumu v oblasti environmentálních aplikací. 
Nabízíme doktorské studium spojené s prací na projektu (Nástupní plat 20 tis. Kč měsíčně).


