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Navzdory relaxované letní atmosféře se autor tohoto 
úvodníku v jeho názvu nedopustil překlepu a ani ho není 
třeba podezírat z nedostatečné znalosti klasického citátu 
Vladislava Vančury. Chtěl tím jen vyjádřit svou radost nad 
zcela neobvyklým stupněm aktivity české chemické obce 
v letošních prázdninových měsících, jejímž důsledkem je 
konání celé řady významných chemických akcí v České 
republice. Za úspěšný počátek této série lze bezesporu 
označit 64. sjezd asociací českých a slovenských chemiků 
v Olomouci (http://www.64sjezd.upol.cz/site/), který již byl 
na stránkách našeho časopisu zhodnocen.  Za zcela mimo-
řádnou akci velkého rozsahu důstojně reprezentující čes-
kou elektrochemickou školu a její mimořádnou tradici 
a postavení ve světovém měřítku lze označit „63rd Annual 
Meeting of the International Society of Electrochemistry” 
v Praze, kolébce polarografie a ve dnech 19.–24. srpna 
2012 nepochybně hlavním městem světové elektrochemie 
(http://event12.ise-online.org/). Zde je namístě poděkovat 
všem kolegům z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského 
AV ČR i z dalších českých institucí za obrovské množství 
odvedené práce související s organizací tohoto kongresu, 
který jistě zcela mimořádným způsobem reprezentuje čes-
kou elektrochemii. A to tím spíše, že s ním souvisí řada 
velmi kvalitních satelitních akcí pořádaných buď přímo na 
našem území nebo nesoucí výraznou pečeť českých elek-
trochemiků. Sem patří sympozium „Electromembrane Pro-
cesses and Materials“ (http://www.elmempro.com/En/) 
organizované prof. Bouzkem z VŠCHT Praha v Českém 
Krumlově, sympozium „Spektroelektrochemie 2012“ 
v Drážďanech (http://www.ifw-dresden.de/institutes/iff/
events/events/ spectroelectrochemistry-2012/) spoluorga-
nizované prof. Kavanem z Ústavu fyzikální chemie J. Hey-
rovského AV ČR či „45. Heyrovského diskuse“ věnované 
elektrochemii biopolymerů a biologicky aktivních látek 
připravované doc. Fojtou z Biofyzikálního ústavu AV ČR 
v Brně (http://www.ceitec.eu/cooperations/project-sylica-
2/sylica-international-conferences/45th-heyrovsky-

discussion-electrochemistry-of-biopolymers-and-bioactive
-compounds/). Pro české elektrochemiky je tedy tento způ-
sob léta opravdu šťastný. Totéž lze nepochybně říci o čes-
kých chemických inženýrech, neboť Praha bude hostit 
v posledním srpnovém týdnu kongres CHISA 2012 (20th 
International Congress of Chemical and Process Enginee-
ring, http://www.chisa.cz/2012/), opět akci zcela mimořád-
ného rozsahu i prestiže  organizovanou Českou společností 
chemického inženýrství. Za vrchol letošních prázdninových 
aktivit českých chemiků leze bez nadsázky označit 4. Ev-
ropský chemický kongres (4th EuCheMS Chemistry Con-
gress), jehož organizací v Praze v posledním srpnovém 
týdnu byla pověřena Česká společnost chemická (http://
www.euchems-prague2012.cz/). Šest lauerátů Nobelovy 
ceny a řada dalších špičkových chemiků jsou zárukou kva-
lity tohoto největšího setkaní evropských chemiků. Opět lze 
bez nadsázky říci, že ve dnech 26.–30. srpna 2012 se Pra-
ha stane hlavním městem nejen evropské, ale pravděpo-
dobně i světové chemie. Význam i průběh této akce nepo-
chybně zhodnotí povolanější kolegové, ale já považuji za 
svojí povinnost poděkovat široké plejádě českých chemiků, 
kteří věnovali nesmírné množství času a energie organiza-
ci této konference, která nepochybně představuje vlajko-
vou loď letošních aktivit České společnosti chemické. 

Takže doufám, že laskavý čtenář bude souhlasit 
s mým tvrzením v názvu tohoto úvodníku. A to tím spíše, že 
i on si možná uvědomí, že léto je obdobím, kdy většina 
rektorů, prorektorů, děkanů, ředitelů a dalších nadříze-
ných, ale i většina nejrůznějších úředníků, má dovolenou, 
takže poklesne intenzita bombardování řadových chemiků 
různými hlášeními, zprávami a dotazníky a zbude i trocha 
času na poctivou chemii, kterou jistě většina z nás dělá 
přeci jenom nejraději. Takže si užijme experimentální che-
mie a chemických konferencí a v koutku duše se připravuj-
me na podzim s jeho plískanicemi a návalem úředních 
dokumentů. 

Jiří Barek 

Tento způsob léta zdá se mi býti poněkud šťastný 


