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Kanadská firma ACD-Labs poskytuje zdarma program
ChemSketch ver. 5 pro kreslení, úpravu a zobrazení chemických
vzorců. Na internetové adrese této firmy www.adlabs.com je
možné základní program stáhnout a používat i bez připojení
k internetu. Pro uživatele ovládající práci s Windows je to
opravdu jednoduché.

S programem ACD-Labs ChemSketch se pracuje ve dvou
režimech: Struktura pro kreslení chemických struktur a výpočty
vlastností molekul a Draw pro činnosti grafické. Ke kreslení
vzorců slouží tlačítko Periodic Table of Elements, kde ozna-
čením příslušného atomu klepnutím na ploše píše vzorec přísluš-
ného hydridu, případně kation kovu s příslušným nábojem.
Spojováním těchto jednoduchých útvarů ve větší skupiny se
automaticky zmenšují počty vodíkových atomů vázaných na
příslušných atomech podle vaznosti jednotlivých atomů, nebo se
objeví příslušný náboj u atomu. Pro složitější atomy, hlavně pro
sloučeniny organické chemie, je k dispozici Table of Radicals
s velkým množstvím základních útvarů a funkčních skupin. Jsou
zde také nezbytná tlačítka guma a krok zpět. Při zakreslení vzorce
se automaticky ve spodní části obrazovky objeví souhrnný
vzorec této sloučeniny, relativní molekulová hmotnost a pokud
máme na obrazovce pouze jednu sloučeninu, její další vlastnosti
například hustotu, index lomu a molární objem. Šablony jsou
umístěny v tlačítku Template Windows s obrovským počtem
sloučenin, které je možné kopírovat a upravit, ale i s laboratorním
nádobím, z kterého je možné sestavit laboratorní aparatury.
Molekuly je možné optimalizovat a převést tlačítkem 3D Viewer
do programového modulu sloužícího k prostorovému zobrazení
molekul, jejich optimalizací a příslušnou rotací, výpočtem délky
chemických vazeb a valenčních úhlů a zobrazením různých typů
vazeb. Tato funkce je jednou z nejhezčích aplikací programu.
Kromě uvedených funkcí a příslušných popisků v režimu Draw
je také možnost zobrazení keto-enol tautomerie sloučenin,

vybudování řetězce nukleové kyseliny, peptidu a sacharidu či
výpočet navážky pro roztok dané koncentrace příslušné
sloučeniny. Nakreslenou sloučeninu je možné uložit, vytisknout
nebo převést do textového editoru, například Wordu.

Základní program ChemSketch 4.0, který používám ve škole,
jsem stahoval z webu dne 25. října 1999. Jaké bylo moje
překvapení, když jsem v měsíci září tohoto roku navštívil
webovské stránky ACD-Labs, kde jsem objevil český manuál
k tomuto programu, ale i verzi 5. Čeština je čtvrtý jazyk, ve
kterém je manuál dostupný, po angličtině, japonštině a čínštině
na stránkách firmy ACD-Labs.

Na Gymnáziu v Nymburku učíme ve třetím a čtvrtém ročníku
vyššího gymnázia volitelný seminář z chemie. V letošním roce
jsem se rozhodl, že v semináři ve třetím ročníku, kromě
vyhledávání chemických informací na webovských stránkách
chemických serverů, věnuji měsíc výuky programu ChemSketch.
Při dvouhodinové dotaci předmětu týdně jsem nakonec tento pro-
gram vyučoval 10 hodin a chtěl bych se s Vámi podělit o některé
zkušenosti.

Začal jsem s ChemWindows, který je podstatně jednodušší,
ale umožňuje zvládnout vytvoření základních vzorců organické
chemie v časové dotaci dvě hodiny. Dále jsme pokračovali již
pomocí ChemSketch kreslením vazeb, vytvořením delšího uhlo-
vodíkového řetězce a násobných vazeb, záměnou atomů ve
struktuře, vytvořením koordinační vazby a zápisu chemické
reakce. Další dvouhodina byla věnována vytvoření iontů, úpravy
polohy vzorce, záměnou funkční skupiny pomocí tlačítka i
pomocí tabulky radikálů. Následující byla věnována keto-enol
tautomerii, informacím o vlastnostech vytvořených sloučenin a
použití šablon, včetně sestavení aparatury pro destilaci. Poslední
lekce využila možnosti kreslení, včetně popisků, a byla
zakončena zakreslením vzorců morfinu, kodeinu a strychninu,
včetně jejich optimalizace, uložení a určení hustoty. Každá nově
vytvořená sloučenina v celém průběhu výuky byla převedena do
prostorového zobrazení pomocí modulu 3D a optimalizována.
Myslím si, že největší přínos programu je v tom, že studenti vidí
optimalizované prostorové uspořádání sloučeniny, které mohou
konfrontovat se svými představami.
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Základní obrazovka ve funkci Structure, tlačítko Periodic Ta-
ble of Elements je umístěno nad tlačítky jednotlivých prvků v
levém sloupci, tlačítko Table of Radicals je umístěno nad tlačítky
jednotlivých funkčních skupin v pravém sloupci.

Obrazovka v režimu Draw s laboratorním nádobím s pou-
žitím tlačítka šablon Template, a v levém sloupci Lab Kit.



Studenti se na závěr vyjádřili k tomuto programu a nejvíce
oceňovali jeho jednoduchost a ovládání prakticky stejné jako
u jiných programů Windows. Ale největší devizou je prostorové
zobrazení molekul pomocí 3D Viewer, velmi oceněné prakticky
všemi, lepší zapamatování některých vzorců a také okamžitá
kontrola z hlediska vaznosti jednotlivých prvků ve sloučenině.
Ihned jsou dostupné údaje o sloučenině jako souhrnný vzorec,
relativní molekulová hmotnost, hustota a eventuelně ještě další
vlastnosti.

Každému vyučujícímu chemie doporučuji tento program pro
neocenitelnou hodnotu modernizovat výuku. Pro střední školu

typu gymnázia předpokládá určité znalosti chemie, ale také
vyvolává o ni zájem a v celé řadě případů nenásilnou a atraktivní
formou učivo rozšiřuje. Pokud program nepoužijete tak, aby
s ním studenti aktivně pracovali, v každém případě je pro učitele
dobrou pomůckou psaní vzorců do písemných prací, návodů na
laboratorní práce a nebo fólií pro zpětný projektor či prezentaci
v programu MS-Powerpoint, neboť vkládá do programu obrazy
jako pravé OLE aplikace. Hodně učitelů jistě docení i fakt, že
tímto programem lze kreslit i plakáty na téměř libovolný formát
papíru. Tiskárna při tisku použije papíry A4 jako dlaždice.

Přeji všem při použití této „moderní“ pomůcky mnoho štěstí a
těším se na další zkušenosti v časopise Chemické listy.

Ze života chemických společností

Baderova cena II udělena poprvé
Cena Alfreda Badera za bioorganickou a bioanorganickou

chemii byla poprvé udělena. Komise jmenovala nositelem ceny
RNDr. Radka Marka, PhD., pracovníka Masarykovy Univerzity
v Brně za soubor prací nazvaný Strukturně reaktivní vztahy
izochinolinových alkaloidů se zaměřením na benzo[c]-
fenanthridiny a protoberberiny. Cena byla vítězi předána 1.
července 2002 při zahájení sjezdu chemických společností
v Brně. Slavnostní přednášku shodného názvu jako oceněný
soubor prací pronesl Dr. Marek na konferenci Pokroky v orga-
nické, bioorganické a farmaceutické chemii „Liblice 2002“.

Dr. Marek ukončil magisterské studium v oboru organická
chemie na Přírodovědecké fakultě MU v roce 1991. Titul PhD
získal v roce 1995, je nositelem ceny Prix de Chemie sponzo-
rované Velvyslanectvím Francouzské republiky v Praze a firmou
Rhône-Poulenc, v současnosti pracuje jako samostatný vědecký
pracovník v Národním centru pro výzkum biomolekul při PřF
MU.

Díky velkorysosti Dr. Badera mohl být vypsán druhý ročník
soutěže i na rok 2003. Cena je udělována za tvůrčí přinos
k bioorganické a bioanorganické chemii a je spojena s finanční
odměnou 100 tis. Kč. Připomínáme, že přihlášku do konkurzu je
nutné poslat nejpozději do 15. ledna 2003 do Sekretariátu České
společnosti chemické, ta musí obsahovat: přihlášku do soutěže,
stručný životopis zaměřený zejména na odborný růst, separáty

publikovaných prací, komentář k publikacím v rozsahu čtyř až
šesti stran, prohlášení uchazeče o vlastním podílu na pracích
s větším počtem autorů.

Tomáš Trnka

Nový nositel Ceny Alfreda Badera za organickou chemii na
rok 2002

Cena Alfreda Badera za organickou chemii pro české
chemiky do 35 let byla letos udělena již po deváté. Novým
nositelem se stal Mgr. Štěpán Vyskočil PhD. (31 let) z katedry
organické chemie Přírodovědecké fakulty, Univerzity Karlovy
v Praze. Předložil soubor prací o syntézách chirálních binafty-
lových ligandů a jejich aplikací ve stereoselektivní organické
syntéze a asymetrické katalýze. Slavnostní předání Ceny se
tradičně uskutečnilo na 37. konferenci „Pokroky v organické,
bioorganické a farmaceutické chemii“ konané v Nymburku. Po
prvé v historii byla Cena předána zástupci, protože nový laureát
je na stáži v USA.

Nový nositel Ceny pochází z Benešova, kde absolvoval
gymnázium (1989). Diplom Mgr. získal na katedře organické
chemie Přírodovědecké fakulty UK v Praze (1994). Na tomto
místě pokračoval v doktorandském studiu, v r. 1999 obhájil
doktorskou hodnost (PhD) a je zde zaměstnán jako odborný
asistent. Absolvoval několik stáží u prof. P. Kočovského v UK,
nejdříve jako doktorand a v r. 2000 stáž postdoktorální. V sou-
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časné době je na dlouhodobé stáži v USA. Je nositelem dalších
dvou cen pro úspěšné mladé chemiky: jako diplomant získal cenu
společně udělovanou firmou Sci-Tech a Ústavem organické
chemie a biochemie AV ČR (1993), jako doktorand pak Cenu
firmy Rhone-Poulenc (1995) předávanou nositelem Nobelovy
ceny prof. J. M. Lehnem.

Srdečně blahopřejeme k získání prestižní ceny a přejeme
hodně dalších odborných úspěchů.

Dosavadní nositelé Ceny Alfreda Badera: RNDr. Ivo Starý,
CSc. (1994), Ústav organické chemie a biochemie AV ČR,
Praha; RNDr. Martin Smrčina, CSc. (1995), Přírodovědecká
fakulta Univerzity Karlovy, Praha; Dr. Ing. Vladimír Havlíček
(1996), Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha; Ing. Pavel
Lhoták, CSc. (1997), Ústav organické chemie, Vysoká škola
chemicko-technologická, Praha; Ing. Michal Hoskovec (1998),
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha; Ing. Michal
Hocek, CSc. (1999), Ústav organické chemie a biochemie AV
ČR, Praha; Dr. Ing. Vladimír Církva (2000), Ústav chemických
procesů AV ČR, Praha; Doc. RNDr. Milan Pour, PhD. (2001),
Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové.

Oldřich Paleta

Přihlášky na Cenu Alfreda Badera za organickou chemii v r.
2003

Druhým rokem bude Česká společnost chemická udělovat
dvě Ceny Alfreda Badera. Tato skutečnost by mohla zmást nové
uchazeče o Cenu za organickou chemii, která ještě před rokem
zahrnovala oblast bioorganické chemie. Druhá Cena Alfreda
Badera je od r. 2002 udělována za bioanorganickou a bio-
organickou chemii. Jestliže téma prací inklinuje k oběma Cenám,
lze váhajícímu kandidátovi doporučit nejbližší termín jedné
z Cen. Pokud uchazeč neuspěje u jedné komise, může se ucházet
o druhou Cenu, případně přihlášku do konkurzu o kteroukoli
z Cen opakovat. Na druhou stranu je možno získat jen jednu
z Cen Alfreda Badera pro české chemiky, přitom obě Ceny jsou
rovnocenné.

Uzávěrka přihlášek do konkurzu o Cenu za organickou
chemii v roce 2003 byla stanovena na 15. červen 2003 (případné
datum poštovního razítka). Podmínky a náležitosti přihlášky
zůstávají stejné jako v minulých letech: Cena se uděluje za práce
v oblasti organické chemie uchazečům, kteří nepřekročí věk 35
let v den uzávěrky přihlášek, a je dotována částkou 100 000 Kč.
Soubory přihlášených prací mohou rovněž zahrnovat studie
mechanismů. Uchazeči o Cenu se zpravidla přihlašují sami na
sekretariátu České společnosti chemické, návrh však mohou
podat také kolegové, instituce a rovněž vědecké rady a senáty.
Cena je udělována nejlepšímu souboru prací bez ohledu na to,
kolikrát se autor o ni ucházel.

Hlavní částí přihlášky jsou separáty publikovaných prací a
k nim zpracovaný autorův komentář k dosaženým výsledkům
v rozsahu 3–6 běžných strojopisných stran; přiložený životopis
by měl zachytit odborný vývoj, mj. téma diplomové a doktorské
(kandidátské dizertace), získaná ocenění, stáže a jejich tematické
zaměření, získané granty apod. Řada publikací vzniká týmovou
činností a z toho důvodu je potřeba uvést, jak se uchazeč na
publikaci a jejím zveřejnění podílel (např. šlo o diplomovou
práci, zadané téma doktorské práce, řešení grantu získaného
uchazečem, samostatně řešenou část projektu, vlastní projekt,
vedení diplomanta nebo doktoranda apod.; uchazeč do publikace
přispěl určitou částí, zpracoval celou publikaci, byl kores-

pondujícím autorem apod.). Nedoporučuje se hodnotit svůj podíl
procentuálně, protože kupř. novou myšlenku a zkušenosti jiné
osoby, které úspěšnou práci umožnily, nelze srovnávat s prove-
dením práce. Hodnoticí komise nevychází z doporučení školi-
telů, vedoucích apod., takže přihláška je plně platná a plno-
hodnotná i bez těchto doporučení.

Autorům nejlepších kolekcí původních prací, kteří nebyli
v předchozích létech oceněni a získali privilegium permanentní
přihlášky (do věku 35 let), postačí poslat doplněk předchozího
souboru, případně jej aktualizovat dle svého uvážení.

Oldřich Paleta

Expertní síť
Hlavní výbor ČSCH schválil na svém zasedání dne 10.

prosince 2002 návrh na vytvoření sítě (registru) expertů
v oborech, pokrývajících 6. Rámcový program a problematiku
jedů, drog a toxikologie. Zájemci o zařazení do registru nechť
napíší na sekretariát ČSCH (csch@csch.cz) a bude jim poskytnut
dotazník k vyplnění. Témata jsou následující:

1. Toxicology, illicit drugs and anti-terrorist preparedness
(TOGAT), 2. Life sciences, genomics and biotechnology for
health (LISGEB), 3. Information society technologies (INSOT),
4. Nanotechnologies, multifunctional materials and new produc-
tion processes (NAMPP), 5. Aeronautics and space (AESP), 6.
Food quality and safety (FOQAS), 7. Sustainable development,
global change and ecosystems (incl. energy and transport re-
search) (SDECO), 8. Citizens and governance in a knowl-
edge-based society (CIGOK)

Čestné členství ČSCH Dr. Vladimíru Hanušovi
Udělením čestného členství České společnosti chemické Dr.

Vladimíru Hanušovi, CSc, dlouholetému vedoucímu vědeckému
pracovníkovi Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
v Praze, oceňuje Společnost jednoho z nejvýznamnějších fyzi-
kálních chemiků v naší zemi. Dr. Hanuš je po právu nazýván
otcem organické hmotnostní spektrometrie u nás.

Východočeský rodák Vladimír Hanuš (5. 6. 1923 v Bílé
Třemešné) mohl začít studovat na vysoké škole s několikaletým
zpožděním až po válce. Už předtím ale získal pozoruhodné
zkušenosti v organické a analytické chemii během abiturient-
ského kurzu kolínské průmyslovky a především jako zaměst-
nanec Fragnerovy měcholupské továrny na léčiva, kde se během
války sešla výborná společnost chemiků z uzavřených vysokých
škol. Na přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity se stal brzy
asistentem na katedře fyzikální chemie a velmi respektovaným
příslušníkem skupiny mladých elektrochemiků kolem prof.
Heyrovského a prof. Brdičky. Obhájil vynikající dizertační práci
z oblasti polarografie (jeho práce mohla být prvním velkým
doktorátem u nás, ale Dr. Hanuš odmítl návrh komise na její
formální rozšíření). V té době už také stavěl, spolu s V. Čermá-
kem, Č. Jechem a J. Cabicarem, první hmotnostní spektrometr
v Československu. Konstrukce prvního hmotnostního spektro-
metru u nás byla oceněna v r. 1955 státní cenou. Do té doby u nás
prakticky neznámý nový obor, hmotnostní spektrometrie, se pak
stal oblastí jeho zájmu po celý život: nejprve její analytické
aplikace a později její využití v organické chemii.

Při vzniku Československé akademie věd v r. 1952 přešel Dr.
Hanuš s prof. Brdičkou do zakládané Laboratoře fyzikální
chemie, později Ústavu fyzikální chemie ČSAV. Tady působil
dlouhá léta jako zástupce ředitele, prof. Brdičky, po jeho smrti
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stál krátce v čele ústavu a pak byl mnoho let vedoucím oddělení
hmotnostní spektrometrie. V této instituci, která teď nese název
Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, působí
aktivně dodnes.

Ústřední oblastí zájmu Dr. Hanuše se stala hmotnostní
spektrometrie, orientovaná na problémy organické chemie:
nejprve analýza směsí organických látek, otázky mechanismů
rozpadů a přesmyků organických iontů a od počátku šedesátých
let otázky objasňování struktury složitějších organických
molekul pomocí této metody. Jeho práce o struktuře alkaloidů
jsou považovány v celém světě za klasické. Jeho dílo tvoří skoro
nekonečná řada vyřešených problémů struktury organických
sloučenin a komplexů, molekul přírodních látek, meziproduktů
organických syntéz, výzkumu biomolekul a metabolických
produktů z praxe lékařů, biologů i kriminalistů, otázek znečišťu-
jících látek v ovzduší, a z nich vyplývajících obecných závěrů
o hmotnostních spektrech, monomolekulových rozpadech iontů
a jejich souvislostí se strukturou molekul.

Jeho osobnost, pevné etické zásady, skromnost a laskavost a
jeho neuvěřitelně rozsáhlé dílo měly vždy přirozenou úctu obce
hmotnostních spektrometristů u nás i v zahraničí a těšily se
respektu celé naší chemické veřejnosti. Když jsme však usilovali
o ocenění jeho práce v osmdesátých létech, dozvěděli jsme se
z příslušných míst, že „Dr. Hanuš patří do kategorie vědců,
jejichž práci není možno veřejně ocenit“.

Zasloužených veřejných poct se mu ovšem dostalo v posled-
ních dvanácti letech: mimo jiné mu byla udělena zlatá plaketa J.
Heyrovského, je členem Učené společnosti a členem European
Academy of Sciences and Arts. Čestné členství České společ-
nosti chemické, udělené krátce před významným životním
jubileem – osmdesátými narozeninami, je další poctou jednomu
z nejvýznamnějších chemiků u nás.

Zdeněk Herman

Hanušova medaile prof. Holíkovi
Prof. RNDr. Miroslav Holík, CSc. (nar. 3. 9. 1938), ukončil

vysokoškolská studia v r. 1961 s vyznamenáním ve specializaci
organická chemie na brněnské univerzitě a v této chemické spe-
cializaci získal též vědeckou hodnost CSc. v roce 1966 na
VŠCHT v Praze. V letech 1967–1968 absolvoval postdokto-
randský pobyt na Univerzitě v New Hampshire, USA. Od r. 1966
byl zaměstnán v podniku Lachema Brno, kde vedl později
(1980–1994) odbor analytické chemie. V roce 1993 se habili-
toval jako docent organické chemie. Od r.1994 působí na Masa-
rykově univerzitě v Brně jako docent a od r. 2000 jako profesor
fyzikální chemie.

Od sedmdesátých let se prof. Holík orientoval na využívání
fyzikálně-chemických metod pro zjišťování struktury orga-
nických molekul. Byl spoluzakladatelem odborné skupiny
Magnetické rezonanční spektroskopie při Čs. spektroskopické
společnosti a vedl její část nukleární magnetické rezonance
(NMR). Napsal první česky psaná skripta o metodě NMR (1971)
a organizoval nejprve jednodenní semináře NMR (1974–1980),
které přerostly v jím organizované tradiční konference NMR,
konané ve Valticích (1981–2002), od r. 1993 s mezinárodní
účastí. Vychoval celou generaci NMR-spektroskopiků tím, že
uspořádal 5 letních škol NMR a přednášel jako externí pedagog
NMR na přírodovědecké fakultě v Brně (1967–1994) a na ChTF
SVŠT v Bratislavě (1975, 1976). Na využití fyzikálně-chemic-
kých metod pro studium struktury organických molekul byl

zaměřen i jeho druhý dlouhodobý zahraniční stipendijní pobyt
(Humboldtovo stipendium) na Univerzitě Regensburg, SRN
(1977–1978).

S rozšířením počítačů se prof. Holík zaměřil na využití mate-
matických metod – chemometrie – pro vyhodnocování chemic-
kých poznatků. Napsal první česky psaný učební text z NMR
chemometrie (1988) a organizoval spolu s prof. Havlem na
Masarykově univerzitě mezinárodní chemometrické konference
(v r. 2002 již šestá). S uvedenými učebními texty vedl výuku na
katedrách organické chemie a teoretické a fyzikální chemie
přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity od r. 1975 až do
svého příchodu na fakultu v r. 1994. V této době jako externista
vedl 11 diplomových prací na uvedených katedrách. Na katedře
teoretické a fyzikální chemie se zasloužil především o rozvoj
výuky fyzikálně chemických metod výzkumu a o zavedení
metody infračervené spektroskopie v blízké infračervené oblasti
a o výchovu doktorandů.

Jeho vědecká práce se od dob studia na VŠCHT v Praze
(1963–1966, 10 publikací) stále více zaměřovala na fyzikálně
chemické metody studia chemických látek a na matematicko-sta-
tistické vyhodnocování výsledků měření. Jeho nejvýznamnější
práce se týkají analytického stanovení vyměnitelných protonů
v pevných vzorcích pomocí HR NMR (1990), optimalizace
výpočtu rychlostních konstant simplexem (1998, 1999), kore-
lační analýzy s inkrementy chemických posunů (1977, 1993,
1999) a využití Fourierovy transformace a konfidenčních elips
při zpracování vícerozměrných dat (2002). Celkem publikoval
48 prací, na něž je podle SCI 179 odkazů, a 3 patentové přihlášky.
Mezinárodní ohlas mají nejen jeho práce, které pocházejí z doby
jeho stáží na zahraničních pracovištích, ale i práce, které vykonal
při rozvíjení zkušeností, které na těchto pracovištích získal. Jeho
habilitační práce: Studium p-disubstituovaných benzenových
derivátů pomocí NMR spektroskopie je však příkladem kom-
plexního využití fyzikálně chemických a chemometrických
metod ke studiu vlastností chemických látek.

Velmi úspěšná je i organizátorská činnost prof. Holíka a jeho
činnost v odborných společnostech. Byl dlouholetým repre-
zentantem brněnských chemiků v Hlavním výboru České
společnosti chemické (ČSCH) (1987–1999) a členem výboru
brněnské pobočky, kde je od r. 1997 jednatelem. Je také členem
Gesellschaft Deutscher Chemiker (od r.1993), Českého komitétu
pro chemii, přidružené organizace IUPAC, (od r.1997) a členem
oborových rad doktorandského studia fyzikální chemie na
přírodovědeckých fakultách Masarykovy univerzity v Brně a
Univerzity Palackého v Olomouci, kde předává své bohaté
zkušenosti z vlastní vědecké práce. Česká společnost chemická
ocenila jeho práci v roce 2002 udělením Hanušovy medaile.

Jan Vřešťál

Prof. Jiří Slavík nositelem Hanušovy medaile
Dne 6. 11. 2002 se konalo na lékařské fakultě MU v Brně

přednáškové odpoledne u příležitosti 80. narozenin prof. MUDr.
Jiřího Slavíka, DrSc. Na této akci, pořádané brněnskou pobočkou
ČSCH, byla prof. Slavíkovi udělena Hanušova medaile. Jmeno-
vaný se narodil 28. 11. 1922 v Hustopečích u Brna. Vystudoval
LF MU v Brně a po promoci v roce 1952 začal pracovat na
katedře lékařské chemie LF MU, kde působil až do roku 1997.

Předmětem vědeckého zájmu profesora Slavíka jsou iso-
chinolinové alkaloidy rostlin řady čeledí, hlavně Papaveraceae,
Fumariaceae, Magnoliaceae a dalších. Vypracoval originální a

56

Chem. Listy 97, 51–78 (2003)                                                                                                                                                   Bulletin



vysoce efektivní postup izolace, který mu umožnil získat z rost-
linných zdrojů celkem 220 alkaloidů definovaných struktur,
z toho 71 byly nové přírodní látky. Prof. Slavík je autor nebo
spoluautor 150 původních vědeckých prací a řady učebních textů.

Udělení prestižní Hanušovy medaile je oceněním vědeckého
přínosu Jiřího Slavíka, který je v oblasti isochinolinových
alkaloidů uznávaným odborníkem mezinárodního významu.

Jiří Dostál

Členská oznámení a služby

Profesoři jmenovaní s účinností od 1. listopadu 2002

Doc. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
pro obor bezpečnost průmyslu, větrání a požární ochrana
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické
univerzity Ostrava
doc. Ing. Pavel Novák, CSc.
pro obor materiálové inženýrství
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické
v Praze
doc. RNDr. František Opekar, CSc.
pro obor analytická chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

doc. Ing. Tomáš Ruml, CSc.
pro obor mikrobiologie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické
v Praze
doc. Ing. Vlastimil Růžička, CSc.
pro obor fyzikální chemie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické
v Praze
doc. Ing. Milan Vondruška, CSc.
pro obor chemie a technologie ochrany životního prostředí
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

Chemik na studiích, cestách

USA
Rád bych přidal některé své postřehy do kolonky Chemik na

cestách, která v Bulletinu č. 4 (2002) poutavým a vtipným způ-
sobem glosovala problémy, se kterými se člověk setká při cestě
Spojenými státy. Tak předně: cestu je třeba velice přesně a
pečlivě naplánovat, protože je možno si včas promyslet různé
alternativy, které mají dopad zejména na kapsu cestovatele. I tak
je třeba se občas vyrovnat se živelností, která nám může i do
sebepečlivěji připraveného itineráře proniknout. Hostitelé mají
většinou velice pečlivě připravený program, kde je naplánována
každá hodina vašeho času a totéž se očekává i od vás. Mnoha-
měsíční přípravu na velkou cestu vyplní většinou korespondence
a zajišťování programu a tato etapa vrcholí žádostí o vizum. Po
11. září 2001 je třeba se připravit na určité prodloužení termínů
také v závislosti na době, kterou si vyberete pro svůj odjezd a také
na přísnější pohled na stav vašeho pasu. I mírně od vlhkosti
zvlněný pas může být důvodem k odmítnutí viza a cestovatel je
pak vystaven značnému časovému tlaku. Vyplatí se tedy mít tyto
věci v pořádku.

Konečně může tedy velká cesta začít, ale kde vlastně?
Samozřejmě to záleží na cestovateli samém a jeho programu.
Začneme-li poznávat Spojené státy od hlavního města, které je
sídlem vládních institucí, celé řady úřadů a také Americké
chemické společnosti na 16. ulici č. 1155, dále celé řady paměti-
hodností notoricky známých z televizní obrazovky včetně
Kapitolu a Bílého domu, pak to určitě není špatná volba.
Budeme-li už na 16. ulici, pak se určitě vyplatí zajít do budovy
National Geographic, kde vedle prodejny můžeme shlédnout
zajímavou výstavu věnovanou životnímu prostředí a nádhernou
fotografickou výstavu (v říjnu minulého roku byla věnována
životu v džungli). Blízko Kapitolu se nachází tzv. National Mall,
kde můžeme zdarma podle svého naturelu navštívit celou řadu
muzeí s často unikátními exponáty, např. National Air and Space
Museum, kde si nesmíme nechat ujít 3D představení IMAX (6$)

(např. Space Lab), dále např. National Gallery of Art, ale i
nádhernou zahradu nacházející se okolo Informačního centra
(Smithsonian Castle). Jak se tam dostaneme? I když Spojené
státy obecně nepřejí opěšalým turistům a návštěvníkům, tady to
díky metru můžeme zvládnout. Do metra musíme ale vyrazit
maximálně s 5$ bankovkou a podívat se, kolik je hodin. Nazpět
nám automat nasype čtvrťáky. Neproklínejme ho, ale obdržené
mince si pečlivě prohlédneme, protože bychom se mohli takto
dostat k numismatické lahůdce. Některé státy Unie začaly totiž
razit své vlastní čtvrťáky s motivy příslušného státu. Normální
jízdné, ovšem v závislosti na vzdálenosti, se platí ve všední dny
od 5.30 hod. do 9.30 hod. a od 15.00 do 17.00. Mimo tyto hodiny
se dá jezdit za jízdné mírně snížené. Přece jenom je ale nejlepší si
koupit celodenní jízdenku (5$), která platí od 9.30 do půlnoci. Po
městě je také možno jezdit autobusem (1,10$), zastávky jsou
však velmi hustě za sebou a autobus staví na každé křižovatce,
tzn. na konci každého bloku. To je možná lepší zvolit přepravu
pěšky.

Kde ve Washingtonu bydlet? Možností je samozřejmě celá
řada. Je možno využít již doporučovaného motelu Super 8
v cenové relaci cca 50$. Rezervace je nutná předem s využitím
kreditní karty. Je třeba ale vědět, že např. Super 8 na New York
Avenue se nenachází v dobré lokalitě a spojení do „downtownu“
je komplikovanější. Hned u metra můžeme bydlet ve velmi dobré
lokalitě např. v Rosslyn. Ale musíme počítat s cca dvojnásobnou
cenou např. v Best Western.

Vydáme-li se na přednáškové turné či studijní pobyt napříč
Spojenými státy, je auto nezbytné. Přestože existuje celá řada
možností, jak se k autu dostat, jednoznačně je možno doporučit
kvalitní služby (se slevou pro členy ČSCH) např. Hertz, Avis
apod. a nezapomenout na plné pojištění (LDW, ALI). Na oplátku
máte během pobytu téměř nové auto, na které se můžete
spolehnout. Trochu nepříjemné je, rozhodnete-li se vrátit auto
jinde, než bylo půjčeno. Tento „drop-off“ poplatek je dosti
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vysoký a může dosáhnout až 500$. Náklady na benzin jsou
relativně nízké a při současné ceně benzinu Regular (cca
1,60–1,70$ za gallon) dokonce nižší než v ČR. Bude-li vám
výdejní stojan vytrvale odmítat poskytnout požadované pohonné
hmoty, anebo vytrvale pískat, tak jste určitě zapomněli něco
zmáčknout anebo zvednout. Jízda autem je ve Státech mnohem
pohodlnější než u nás, i když jedete přeplněnou čtyřproudovou
dálnicí. Řidiči jsou mnohem ohleduplnější a tolerantnější.
V každém případě se určitě vyplatí dodržovat předepsanou
rychlost, která někdy bývá v městských zahradních čtvrtích
velice nízká (15 mph), na dálnicích různého typu a v různých
státech od 55 do 75 mph. Při jízdě na dálnici si můžete zapnout
„cruise control“, a protože to mají zapnuté téměř všichni, nikomu
nevadí, když ho pomalu předjíždíte několik kilometrů nebo mil.
S dopravními předpisy by našinec neměl mít problémy, na
drobné odchylky a možnosti, např. odbočování vpravo na červe-
nou v případě volného jízdního pruhu, se rychle zvykne. Zají-
mavá je křižovatka dvou stejných silnic neodlišená dopravními
značkami, anebo naopak všude se značkou stop. V tomto případě
kdo dříve přijede, ten dříve odjede. K dodržování dopravních
předpisů nesporně přispívá všudypřítomná policie. V postran-
ních uličkách či na středním pruhu dálnice často „číhá“ policejní
auto, většinou s nápisem „sheriff“ a často uvidíte ve zpětném
zrcátku, jak zapne světla a houkačky, elegantně se vyhoupne na
dálnici do hustého provozu a pustí se do pronásledování hříšníka.
V tu chvíli vám po zádech projede mrazení a říkáte si: „jsem to
tentokráte já, anebo někdo jiný?“. Zajímavé je množství
terénních aut brázdících silnice a dálnice USA. Tuto nutnost
pochopíte, pokud někde odbočíte z hlavní silnice a hned se
dostanete na prašnou či písečnou cestu, žádný asfalt jako u nás.

Před cestou je dobré si rezervovat alespoň na další večer
ubytování v motelu. Pro rezervaci musíte ale nutně udat adresu
bydliště, číslo telefonu, číslo kreditní karty a dobu její platnosti.
Tím se stáváte akceptovaným zákazníkem. V prvním motelu
např. Super 8 je možno po zaplacení 4 $ využít získané karty VIP
a dostat slevu 10% v celém řetězci motelů. Vybavení motelů je
víceméně standardní. Na pokoji bývá lednička, mikrovlnka,
kávovar a většinou „king size bed“, na které se pohodlně vyspí i
tři lidé. Na chodbě je vždy výrobník ledu, bez kterého se v USA
nikdo neobejde, a v pokoji i v autě je klimatizace. Někdy bývá
v motelu malý vnitřní nebo vnější bazén a jaccuzi, což je naše
vířivka – zvláště doporučeníhodné po dlouhé cestě. Stejně jako
vybavení pokoje, tak i tzv. kontinentální snídaně není automa-
ticky všude a není vždy stejná. Někdy se odbude kelímkem horké
kávy s kulatým koláčkem „donuts“ politým strašlivě sladkou
cukrovou polevou, anebo „muffins“ s borůvkami. Vzácněji bývá
tu střídmější, tu bohatší švédský stůl. Inu americká představa
o snídani na kontinentu se značně odlišuje nejen od skutečnosti,
ale i v jednotlivých motelech mezi sebou. Ve stejné cenové
kategorii, ale s pokojem vybaveným kuchyňským koutem, se
můžeme ubytovat v řetězci Extended Stay America. Společenský
život se ve Státech odehrává během různých „party“ a také
večeří. Jít na večeři je samo o sobě zážitkem, který si nesmíte
nechat ujít. Je ale třeba být alespoň trochu znalcem, protože
pokrmy připravené u nás, byť i ve stejných restauracích, jsou ve
Státech trochu jiné co se týče škály chutí. Chodíme zásadně do
restaurací, kde je víceméně obsazeno, protože to zaručuje určitou
kvalitu a standard. Platí to i pro levného „Číňana“. Čekání na
místo, neboť v dobré restauraci musíme být na místo uvedeni, si
krátíme společenskou konverzací s hostitelem držíce v ruce

„čekátko“, což je jakýsi dálkově ovládaný mobil, který začne
blikat, svítit a vyzvánět, máme-li být uvedeni ke stolu. V někte-
rých restauracích vyvolávají vaše jméno v amplionu jako na
Hlavním nádraží, což je také velice zajímavé.

Konečně se dostáváme na místo určení, ať je to již univerzita,
anebo federální instituce a můžeme se začít věnovat vlastní
odborné náplni cesty. Rozdíl mezi institucemi zpravidla nebývá
významný, zvláště po odborné stránce. Po formální stránce jste,
ale ve federální instituci mnohem více a důkladněji kontrolováni
a může se vám stát, že kontrola u vjezdu bude na vás chtít i
mezinárodní řidičský průkaz, který jinak ani moc ve Státech
nepotřebujete. Opak je pravdou v universitním „campusu“, kde
můžete bloumat dle libosti, nicméně ani tady se do laboratoří
nedostanete bez povolení, anebo magnetické karty. Důkladnost a
důslednost kontrol u federálních institucí je obdivuhodná, např.
zelená papírová samolepka s nápisem „Visitor“, kterou byste si
vzali na památku, vám po expirační době zčervená a tudíž se s ní
nikam už nedostanete. V obou typech Institucí musíte ale
obdivovat pracovní nasazení a materiální a lidské zdroje. Je
radostí diskutovat s doktorandy, většinou z asijských zemí, kteří
vám s obrovským zaujetím a zanícením vysvětlují problém, na
kterém právě pracují. Na oplátku se ovšem od vás očekává, že i
během oběda budete se studenty intenzivně diskutovat o vědec-
kých problémech. Obecně se zdá, že i laboratoře se plní
vědeckými pracovníky a doktorandy, na rozdíl od Evropy, již
mezi osmou a půl devátou ranní. Pohled do laboratoří ve vás
vzbudí určitě tichou závist, protože dost často tam vidíte poslední
novinky, o kterých u nás čtete pouze v literatuře a říkáte si, proč
alespoň něco z toho nemáme u nás. Financování výzkumu je
kapitola zcela specifická a jenom si říkáte, že bude-li to na obou
stranách pokračovat dosavadním způsobem a tempem, pak
technologické zaostávání nikdy nedohoníme. Jeden problém
začíná být v obou našich zemích společný, a sice, že spíše
seženete přístroj než dobrého pracovníka nebo doktoranda.
Možná ale, že to neplatí v těch skutečně nejlepších institucích.

A konečně je tady zasloužený víkend. Můžete si samozřejmě
prohlédnout město, ale americká města, ač mají nepochybně pro
Evropana svůj půvab a některá i svůj zvláštní a neopakovatelný
kolorit, jsou víceméně stejná. Podmínkou prohlídky je, že
seženete místo na parkování. Nejste-li právě „early bird“, kdy
máte šanci sehnat před sedmou hodinou ranní velmi slušné a
kryté parkování v „downtownu“ za cca 7$, pak musíte usilovně
hledat a vážit optimum mezi vzdáleností a cenou. Parkovací
automaty jsou velmi různé. Nesmí vás ani udivit „ruční“
parkovací automat, kam musíte přesně podle návodu zastrčit
bankovku přeloženou na šestnáctinu do malého kulatého otvoru.
Podle toho pak některé malé bankovky vypadají. Na tomto místě
je třeba upozornit, že automaty na cokoliv přijímají papírová
platidla nepoškozená a pouze v určité poloze. To jenom pro
případ, že by se vám zdálo, že automat nefunguje.

Co se ve Státech určitě vyplatí vidět, jsou Národní parky a
nelitujte cesty, byť by měla být dlouhá i několik set mil, abyste je
viděli. Pokud se nacházíte na území státu Colorado, nebo Utah,
budete mít spíše opačný problém. Který z parků si vybrat? Určitě
nevynechejte Rocky Mountains National Park v Coloradu,
z Denveru přes Goulden a Boulder do Estes Park, což je výcho-
disko do vlastního parku. Budete-li se nacházet na území Utahu,
pak je možno doporučit ubytování buď v Moabu, anebo Green
River a návštěvu Arches National Park a Canyonlands National
Park. Do Moabu se vydejte po silnici č. 128, na kterou odbočíte
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z Interstate č.70. Nejdříve pojedete pouští a po několika
desítkách mil se začnou objevovat kopečky a skály a dostanete se
do údolí řeky Colorado, kde cesta tzv. „Professor Valley“ je
úchvatným zážitkem. Nezapomeňte ale natankovat plnou nádrž a
vzít si dostatek jídla a pití, protože po odbočení z dálnice se

dočtete „No services next 80 miles“.
Než se nadějete, je tady konec celé vaší cesty a vám nezbývá

nic jiného, než si říci: „bylo to nádherné a snad opět někdy
příště“. Pro tentokrát alespoň „Good Bye America“.

jatr

Z vědeckých, odborných a zahraničních společností

Wolfram Koch výkoným ředitelem GDCh
Začátkem listopadu převzal štafetu výkonného ředitele

Německé chemické společnosti od prof. Heindrika tom Diecka
profesor Wolfram Koch. Prof. Koch se etabloval na poli vědy
v oboru teoretické organické chemie na TU Berlin, kde byl
jmenován profesorem jako nejmladší v tomto ranku, ve věku 32
let. Publikoval 190 prací, přispěl k úspěšné učebnici a působil
jako expert pro vědecké organizace a časopisy. V rámci GDCh
začal svoji kariéru v oddělení vědy a výzkumu.

Prof. tom Dieck odchází po 11 letech ve významné funkci ve
které udělal mnoho i pro českou a slovenskou chemickou komu-
nitu. Budiž mu za to vzdán hold. Profesoru Kochovi přejeme do
jeho práce mnoho úspěchu.

Předání ceny SHIMADZU 2002
Ocenění za práci „RTG – strukturní analýza morfinanových

alkaloidů“ – Cenu Shimadzu 2002 převzala 21. listopadu 2002
v reprezentačních prostorách Univerzity Palackého v Olomouci
doktorandka Ústavu chemie pevných látek VŠCHT Praha Ing.
Hana Petříčková. Slavnostního aktu se zúčastnil předseda
ČSCH prof. Dr. Vilím Šimánek, DrSc., představitelé firmy a
další hosté. Jednalo se již o čtvrtý ročník této ceny, která je
vyhlašována firmou Shimadzu Praha a Českou společností
chemickou a jejimž cílem je oslovit a motivovat mladé vědecké
pracovníky.

V prezentované práci bylo pomocí rentgenové difrakce na
monokrystalu určeno šest nových krystalových struktur morfi-
nanových alkaloidů. Rentgenová strukturní analýza podala
důkaz o krystalové a molekulové struktuře a potvrdila, že morfi-

nanové alkaloidy mají rigidní molekuly a nově připravené látky
se neliší od již dříve publikovaných a zahrnutých do Cambridge
Structual Database. Pravděpodobně nejužitečnější částí oceněné
práce je výpočet teoretických RTG práškových difraktogramů na
základě dat získaných z monokrystalů.

Důležité upozornění: Před námi je další ročník a zároveň
výzva pro všechny, kteří řeší zajímavý chemický problém –
využívají libovolnou instrumentálně analytickou techniku a
v roce 2003 nepřekročí třicítku. Další informace najdete v Prů-
vodci pro členy České společnosti chemické.

Karel Ventura

10. Rakouské chemické dny
Na pozvání Gesellschaft Österreichischer Chemiker jsem se

účastnil sjezdu rakouských chemiků (10. Österreichische Che-
mietage), který se konal na Univerzitě Johanese Keplera 17. až
19. září 2002 v Linci. Na sjezd byli pozváni předsedové chemic-
kých společností ze zemí sousedících s Rakouskem, z České
republiky, Itálie, Maďarska, Německa, Slovenska, Slovinska a
Švýcarska. Všichni pozvaní se sjezdu účastnili. Sjezd začínal
v úterý 17. 9. dvěma minisymposii a přednáškou M. Kausche
Chemische Lichtspiele in 6 Akten, Experimentalvortrag. Tentýž
den bylo valné shromáždění společnosti, které má téměř stejné
pravomoci jako naše valné shromáždění a je mu podobné i
počtem zúčastněných. První den zasedání byl ukončen setkáním
všech účastníků v univerzitní menze. Ve středu 18. 9. bylo
oficiální zahájení sjezdu předsedou GÖCH profesorem Ulrichem
Schubertem, na kterém promluvili rektor Univerzity Johanese
Keplera a primátor města Lince. GÖCH uděluje jako své nejvyšší
ocenění „Cenu Josefa Loschmidta“, kterou v letošním roce dostal
prof. J. Besenhard z Grazu. Laureát přednesl přednášku na téma
Chemie und Technologie der Lithium Ionen-Batterie. Pak násle-
dovaly dvě plenární přednášky, první U. B. Sleytra z Vídně na
téma Molecular Nanotechnology with 2D-Protein Crystals,
druhá H. Dosche ze Stuttgartu Visionen 2000+ in der Molekül-und
Festkörperforschung. Pozvaní zástupci chemických společností
se sešli na krátké pracovní schůzce, na které bylo hlavním
předmětem jednání uspořádání Evropské chemické konference
v roce 2006. Zájem o tuto konferenci má Budapešť. Dále se
diskutovalo o vytváření fungující komunikační sítě mezi
národními společnostmi tak, aby mohla být vytvořena jednotná
komunikační síť členských společností FECS. Na příkladu 1st
Central European Conference „Chemistry towards Biology“
konané letos v Portoroži reprezentant Slovinska zdůraznil výz-
nam regionálních konferencí. Odpolední zasedání bylo složeno
z 5 plenárních přednášek. Druhý den jednání byl uzavřen
slavnostní večeří pro účastníky sjezdu. Poslední den sjezdu
pokračoval ústními sděleními a posterovou sekcí v dopoledních
hodinách. Odpoledne byly na programu 3 plenární přednášky a
minisymposia. Sjezd skončil v pátek návštěvou chemické
společnosti AGROLINZ MELAMIN. Svou strukturou je sjezd
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našich rakouských kolegů podobný sjezdům pořádaných oběma
Asociacemi chemických společností v České a Slovenské repu-
blice. Důraz je kladen především na kvalitní plenární přednášky
zaměřené na perspektivy vývoje chemických věd. Tím se liší od
našich posledních sjezdů. Součástí sjezdu byla i velmi repre-
zentativní výstavka různých obchodních a výrobních společností
působících v Rakousku. Sjezdová jednání probíhala v prostorách
krásného, relativně nového univerzitního kampusu situovaného
do parkových prostor bývalého zámku. Všichni účastníci,
v počtu 311, byli ubytováni v komfortních kolejích, na úrovni
tříhvězdičkového hotelu, které slouží v době prázdnin jako hotel.
Až na malé výjimky byla většina účastníků z Rakouska.

Do současné doby nebyly vzájemné styky České a Rakouské
chemické společnosti příliš četné. Je zřejmé, že v letošním roce
může dojít k podstatnému obratu a osobně věřím, že po návštěvě
předsedy GÖCH, která je plánována na začátek příštího roku,
dojde k výraznému prohloubení kontaktů, a to zejména mezi
mladou generací chemiků obou historicky si blízkých zemí.

Vilím Šimánek

Generální shromáždění FECS
Letošní zasedání předsedů společností Federace evropských

chemických společností (FECS) a předsedů divizí a pracovních
skupin FECS se konalo 10. a 11. října 2002 v zámku Rydzyna
nedaleko Poznaně a organizovala je Polská chemická společnost.
Zasedání se účastnilo 28 delegátů z 20 národních chemických
společností (v současnosti je členy FECS 57 odborných společ-
ností), 7 předsedů divizí a pracovních skupin a jako hosté před-
seda IUPAC Leiv Sydnes, výkonný ředitel CEFIC Rob Taalman,
místopředseda Evropské federace chemického inženýrství
Ryszard Pohorecki, předseda CERC3 José Martiho Simoes,
zástupce ředitele COST Chemie Antonio Lagana, zástupce
evropské komise (EC) pro 6FW EU Achim Boenke a Attila
Pavlath, bývalý předseda Americké chemické společnosti. Jed-
nání zahájil 10.10. předseda PCHS Jerzy Konarski a odstupující
předseda FECS Reto Battaglia, pak byly předneseny tři referáty,
z nichž první se týkal 6. rámcového programu EC (A. Boenke).
Referující podal podrobné vysvětlení, jak se budou hodnotit
projekty, přednost bude dána podpoře velkých projektům typu
„Centre of Exellence“, mnohonárodním projektům a společným
projektů EC a národních grantových agentur. Druhý referát byl
analýzou zájmu o vysokoškolské vzdělání v chemických vědách
a vědecké výchově v některých zemích EU (Wolfram Koch,
GDCH). Po stagnaci chemického průmyslu v zemích EU v letech
1990 až 1997 rostou požadavky na nové odborníky, přednost je
dávána vědecky kvalifikovaným (PhD) lidem. Úloze národních
chemických společností v prosazování zájmů chemiků a vytvá-
ření objektivního pohledu na chemii se věnoval poslední referát
(Jon McCleverty, RCS). Royal Society of Chemistry má skupinu
odborníků, kteří se věnují kontaktům s legislativou a velkými
chemickými a farmaceutickými koncerny. Pak se účastníci dle

zájmu rozdělili do tří diskusních skupin, ve kterých se hovořilo
podrobněji o (i) úloze FECS ve formulování výzkumných
programů EU, (ii) vysokoškolském vzdělávání v chemických
vědách a (iii) jak vést dialog vědecké komunity s politiky a tím
ovlivňovat v pozitivním smyslu legislativu, která se týká chemie.

Druhý den proběhlo generální zasedání delegátů. Jedním
z významných bodů jednání bylo přijetí změny stanov FECS, ve
kterých je nyní zakotvena stálá komise (Standing Committees),
která nahrazuje Radu pro chemii EU (ECCC). Předsedou stálé
komise byl zvolen José Ferreira Gomes (Portugalsko). Do
výkonného výboru FECS byli zvoleni na tříleté funkční období
José Empis (Portugalsko) a Jerzy Mrozinski (Polsko) a nomino-
váni výkonným výborem Wolfram Koch (Německo) a Igor
Tkatchenko (Francie). Za nového člena Federace evropských
chemických společností byla přijata Chemická společnost
republiky Černá Hora. Nový předseda FECS pro období
2004–2007, Gabor Naray Szabo seznámil shromáždění s plánem
na uspořádání 1. Evropské chemické konference v roce 2006
v Budapešti. Zasedání uzavřely zprávy o činnosti divizí a
pracovních skupin – analytické chemie (Heiner Korte), výuky
chemie (Michael Gagan), chemometrie (Gabor Naray Szabo),
chemie životního prostředí (Sergio Facchetti), organokovové
chemie (Peter Kündig) a nukleární chemie a radiochemie (Tony
Ware). Další zasedání generálního shromáždění FECS je
plánováno na říjen 2003 do Barcelony a bude je organizovat
Španělská chemická společnost.

Z letošního zasedání se ukázalo, že dobré výsledky, které
přispívají k postupnému vytváření integrovaného evropského
prostoru v chemických vědách, mají zejména divize a pracovní
skupiny FECS. Stále se nedaří řešit efektivní komunikaci mezi
výkonným výborem a jednotlivými členskými společnostmi.
Nejméně polovina národních chemických společností se žádných
aktivit FECS neúčastní. FECS nemá svůj rozpočet a navrhovaná
řešení, např. 1 EUR za člena národní společnosti jako příspěvek,
nejsou dopracována do administrativního návrhu. Není jasná
koncepce v postupu vytváření evropské databáze chemiků. Kon-
takty s komisemi EU se postupně daří vytvářet prostřednictvím
AllChemE (Aliance pro chemické vědy a technologii). Nicméně
jednotný evropský prostor chemických věd postupně vzniká, a
k tomu také od roku 1970 nemalou měrou přispívá FECS. Na
úrovni osobních kontaktů bylo letošní shromáždění přínosné.
V příštím roce navštíví Prahu generální sekretář a výkonný
ředitel Royal Society of Chemistry pan David Giachardi a
výkonný ředitel European Chemical Industry Council (CEFIC)
pan Rob Taalman. Závěrem je milou povinností autora příspěvku
poděkovat organizátorům shromáždění, Polské chemické společ-
nosti, jednak za výběr místa setkání, ale i za perfektní organizaci
a tradiční pohostinnost, tak typickou pro naše severní sousedy.

Materiály ze zasedání jsou k dispozici všem zájemcům na
sekretariátu ČSCH, Novotného lávka 5, Praha 1.

Vilím Šimánek

Evropský koutek – European Column

Po dohodě řady evropských chemických společností bude v
národních časopisech vycházet oddíl v anglickém jazyce,
přinášející „mezinárodní aktuality“.

International Conference on Analytical Chemistry
Romania has a strong history of analytical chemistry. Fol-

lowing the fall of the communist regime on December 25, 1989,
it became possible to hold international conferences in the coun-
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try. The 1st Romanian International Conference on Analytical
Chemistry was held in 2000 in Brasov, the birthplace of Professor
George-Emil Baiulescu. 2nd Romanian International Confer-
ence on Analytical Chemistry (SCAR 2002), Timisoara, Roma-
nia, September 19–21, 2002 was held to highlight current
analytical chemistry in Romania, as well as to introduce Roma-
nian analytical chemists, especially students, to some analytical
chemistry research by established analytical chemists in the USA
and Europe. It consisted of plenary lectures in the morning and
poster presentations in the afternoon.

The conference was organized by the Societatea de Chimie
Analitica din Romania (SCAR 2002) and was sponsored by the
Division of Analytical Chemistry of the Federation of European
Chemical Societies (DAC/FECS). It was organized by Professor
Baiulescu, President of the Romanian Society of Analytical
Chemistry, and his colleague, Lecturer Anca-Iulia Stoica, from
the University of Bucharest, and was hosted by the West Univer-
sity of Timisoara and the Institute of Chemistry of Timisoara of
the Romanian Academy of Science. It was dedicated to the 85th
birthday of the pioneering Romanian analytical chemist, Profes-
sor Dumitru Ceausescu.

The conference opened with remarks by Professors
Baiulescu, Adrian Chiriac (Prorector of the West University of
Timisoara), and Mircea Mracec (Director of the Institute of
Chemistry of Timisoara of the Romanian Academy). Anca-Iulia
Stoica presented the opening plenary lecture, on Environmental
Analytical Chemistry in Romania, stressing the importance of
sampling. Professor Charles Lochmüller, Duke University, USA,
described the challenge of enantiomer resolution by chromatog-
raphy, presenting the development of bonded silica phases for
chiral separations. Professor Bogdan Zygmunt, Technical Uni-

versity of Gdansk, Poland, discussed the preparation of environ-
mental samples for gas chromatographic determination of
selected organic pollutants. He emphasized the complexity of
sample composition, and described the enrichment of analytes
using denudization, passive sampling, dynamic sampling, and
solid-phase microextraction.

On the second day, Professor Gary Christian, University of
Washington, USA, presented the use of flow methods such as
flow injection, sequential injection, and electroinjection for en-
hancing analytical chemistry measurements, including
bioanalysis, ion chromatography, and capillary electrophoresis.
Professor Erno Pungor from Hungary was scheduled to give a
lecture on the past and future of analytical chemistry, but was
called to a Ministers meeting at the last moment. So Professor
Baiulescu, who at age 71 has the energy of a 40-year old, gave an
impromptu presentation of the past and present status of analyti-
cal chemistry in Romania. Speakers were presented with a book-
let prepared by Professor Dumitru Ceausescu on Romanian
Contributions in Analytical Chemistry, discussing and listing
551 publications from 1870–1944, and 1419 from 1945–1969. A
booklet on the life of Professor Baiulescu prepared by Anca-Iulia
Stoica on the occasion of his 70th birthday points out that „all his
activity in science is coordinated by one idea: to improve the
quality of analytical chemistry in Romania“, as was evidenced by
his arranging this conference.

The plenary lectures concluded with a presentation on mod-
ern electroanalytical methods in environmental analysis by Dr.
Jiri Barek, Charles University, Prague, Czech Republic, presi-
dent of the Division of Analytical Chemistry of the Czech Chem-
ical Society. He presented an overview of history of
polarography on the occasion of the 80th anniversary of its inven-
tion by professor Heyrovsky and then he talked about the applica-
tion of non-traditional electrode materials (boron doped diamond
films, solid amalgams and glassy carbon pastes) in voltammetry
of environmentally important biologically active substances.

The poster sessions consisted of 44 posters on separations,
electrometric methods, spectrometric methods, and miscella-
neous methods, all by Romanian scientists, many of them stu-
dents. Best poster awards in the two sessions were presented to
students Olimpia-Hinamatsuri Ionescu for the University of Art,
Bucharest (Analytical Characterization of Old Painting from Ro-
mania) and Doina Bogdea, University of Craiova (Modern
Methods of Analyzing the Pictorial Coat XVIIth–XIXth Cen-
tury's Churches from Romania).

On Saturday after the formal presentations, conferees were
treated to an excursion to Poiana Marului in the Carpathian
mountains where the afternoon was spent discussing analytical
chemistry over fine Romanian food and drink.

Gary D. Christian
Division of Analytical Chemistry of the American Chemical Society,

Department of Chemistry, University of Washington,
Box 351700, Seattle, WA 98195-1700 USA and

Jiri Barek,
Division of Analytical Chemistry of the Czech Chemical Society,

Department of Analytical Chemistry, Charles University,
128 43 Prague 2, Czech Republic
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Výuka chemie

Josef Loschmidt Chair

Děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity
vypisuje výběrové řízení na obsazení místa „Josef Loschmidt
Chair“, organického chemika se vztahem k fyzikální chemii.
Toto místo bylo zřízeno na katedře organické chemie manžely
Isabelou a Alfredem Baderovými a je jimi financováno. Vybraný

kandidát může počítat s finanční podporou výzkumu, jakož i
krytím nákladů spojených se stěhováním a zabezpečením bydlení
v Brně.

Požaduje se, aby kandidát dosáhl nejméně titulu docent a
Ph.D. nebo jeho ekvivalentu (eventuelně by jej mohl dosáhnout v
blízké budoucnosti), mohl vykázat intenzivní a úspěšnou
vědeckou práci v oblasti organické event. fyzikální organické
chemie a má zájem o pedagogickou činnost v magisterském a
doktorském studijním programu.

Přihlášky s podrobným životopisem, soupisem publikací,
návrhem výzkumného programu a preferovaného způsobu
zapojení se do výuky přijímá prof. RNDr. Milan Potáček, katedra
organické chemie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy
Univerzity, (e-mail: potacek@chemi.muni.cz), Kotlářská 2, 611 37
Brno, který rovněž poskytne podrobné informace. Přihlášky
budou zvažovány kontinuálně do obsazení místa.

Osobní zprávy

Prof. Ing. Stanislav Kotrlý, CSc. (30.9.1928–24.8.2002)
Prof. Stanislav Kotrlý se

narodil v Brně, kde prožil své
dětství a moravské metropoli
zůstal věrný po tři desetiletí. Již při
studiu na reálném gymnáziu v
Brně-Žabovřeskách se začal
zabývat moderní lučbou – jak by
ne, když jeho učitelem chemie byl
známý analytik prof. Trtílek. Po
maturitě v r. 1947 nastoupil na
fakultu chemického inženýrství
Vysoké školy technické v Brně,

kterou ukončil v r. 1951 s výborným prospěchem. Obor jeho
zájmů byl však široký a kromě této vysoké školy navštěvoval
mimořádně též přírodovědeckou a filozofickou fakultu UJEP
v Brně (kde vykonal univerzitní zkoušku ze španělštiny).

Po ukončení vysokoškolského studia krátce pracoval v brněn-
ské pobočce výzkumného ústavu pivovarského a sladařského.
V letech vojenské služby byl v r. 1954 převelen na Vojenskou
technickou akademii Ant. Zápotockého v Brně, kde byl přijat
jako asistent katedry fyzikální a analytické chemie. Pod vedením
prof. Jílka a zejména jako blízký spolupracovník prof. Vřešťála se
zapojuje do práce v tehdy se rozvíjejícím oboru – chelatometrii.
Zabývá se vizuálními titracemi na nové metalochromní indi-
kátory, problematikou standardizace a přesných instrumen-
tálních mikrotitrací. Tuto tematiku přenáší i na katedru
analytické chemie VŠCHT v Pardubicích, kam byl v r. 1958
přeložen. Přednášky prof. Tocksteina, pod jehož vedením
pracoval, ho inspirovaly k hlubšímu studiu chemických rovno-
váh v oboru chemické analýzy. V letech 1959–1962 pobývá jako
vysokoškolský učitel na Univerzitě v Bagdádu. Zde zavádí nový
předmět Instrumentální metody analytické. Po návratu sepisuje
kandidátskou dizertační práci s názvem „Fotometrické mikro-
titrace s použitím metalochromních indikátorů“, kterou obhajuje
v r. 1964. V následujícím roce předkládá habilitační práci

„Teorie barevného přechodu metalochromních indikátorů“ a v
srpnu 1966 je ustaven do funkce docenta na katedře analytické
chemie VŠCHT Pardubice.

Jeho pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost doku-
mentuje nejlépe autorství a spoluautorství dvou monografií, tří
vysokoškolských učebnic, řady skript, přehledů a původních
prací. S mimořádným ohlasem se ve světové chemické veřejnosti
setkala zejména jeho a Šůchova „Handbook of Chemical Equi-
libria in Analytical Chemistry“ (Ellis Horwood, Chichestr 1985).
Na jeho pracovním stole byly stále žádosti o recenzní posudky,
které zpracovával s pečlivostí a svědomitostí jemu vlastní. Zájem
o problematiku řešenou jeho týmem vyústil v řadu pozvání na
zahraniční pracoviště (např. Skotsko, Amsterodam), mnoho přís-
pěvků prezentoval na odborných setkáních doma a v zahraničí,
kde byl respektován i díky svému vynikajícímu jazykovému
vybavení.

V roce 1993 byl jmenován řádným profesorem pro obor
analytické chemie. To již soustředil svůj odborný zájem na
problematiku stopových analýz s využitím atomové absorpční
spektrometrie. Ani po odchodu z katedry nepřestává rozšiřovat
své obzory – věnuje se intenzivně studiu francouzštiny a zdoko-
nalování se ve výpočetní technice.

Na prof. Kotrlého bude vzpomínat řada jeho kolegů, spolu-
pracovníků a studentů jako na člověka tvůrčího, pracovitého a
vstřícného. Čest jeho památce.

K.Vytřas, J.Šrámková

Jaroslav Holeček slaví sedmdesátiny
Dne 6. února 1933 se na úpatí Beskyd ve Štramberku,

známém svou věží zvanou „Trúba“ a jeskyní Šipka, narodil
nynější prof. Ing. Jaroslav Holeček, DrSc. Po absolvování
základní školní docházky v rodném Štramberku studoval na
Gymnáziu v Příboře. V roce 1952 začal studovat na tehdejší
Vysoké škole chemicko-technologické (nyní Univerzitě)
v Pardubicích. Studium ukončil s vyznamenáním, pro někoho
možná překvapivě, na katedře organické technologie. Překvapivě
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proto, že se pak po celou svou profesionální kariéru věnoval a
nadále věnuje chemii anorganické, později organokovové.
Vzhledem k tomu, že jediné správné dělení chemie a chemiků je
na dobré a špatné, nebylo to rozhodně na závadu.

Po určitých peripetiích (pracovní místa byla tehdy absol-
ventům určována direktivně na základě tzv. umístěnky) zahájil
svoji profesionální dráhu jako aspirant tehdejšího Ministerstva
chemického průmyslu, kterým byl v letech 1957–1960. Po
obhajobě dizertační práce je od roku 1960 až dosud pracovníkem
nejprve Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích a
pak, po jejím přejmenování a reorganizaci, Univerzity Pardubice.

Pedagogické činnosti na katedře obecné a anorganické
chemie VŠCHT Pardubice se začal věnovat ihned po skončení
aspirantury v roce 1964. Je autorem dvoudílných skript z této
doby, jejichž přípravě věnoval velké úsilí. Po velmi nadějném
rozjezdu profesionální kariéry byl pro svoje politické názory
v období normalizace zbaven možnosti pedagogicky působit a na
přibližně deset let měl zakázáno publikovat, což pochopitelně
výrazně zbrzdilo jeho odborný růst, přinejmenším po stránce
počtu publikovaných prací a ohodnocení jeho výsledků přísluš-
nými vědeckými a pedagogickými tituly.

Na počátku osmdesátých let mu bylo povoleno opět publi-
kovat, nebo možná přesněji řečeno, bylo mu to trpěno. Podle
vlastních slov tak prof. Ing. Jaroslav Holeček, DrSc. zahájil v té
době ve svých téměř padesáti letech svoji vědeckou kariéru zase
od počátku, a to zejména v oboru organocíničitých sloučen. Jeho
elán, nezdolný optimismus a zcela mimořádné pracovní nasazení
vzbuzovaly u většiny lidí zasloužený obdiv, u někoho naopak
možná až závist, což o obojím platí dodnes. Habilitoval se v roce

1990 a v následujícím roce byl jmenován profesorem anorga-
nické chemie. Hodnost doktora chemických věd získal v roce
1990 obhajobou své velmi rozsáhlé doktorské dizertační práce
s názvem „Studium syntézy, vlastností, struktury a reaktivity
některých tříd organokovových sloučenin prvků IV.b skupiny“.

Prof. Holeček byl v letech 1992–1998 vedoucím Katedry
obecné anorganické chemie na Fakultě chemicko-technologické
Univerzity Pardubice, pracoval ve vědeckých radách Univerzity
Pardubice a VŠCHT Praha, byl předsedou Akademického
senátu, úspěšným řešitelem grantových projektů udělených
Grantovou agenturou České republiky, předsedou komise pro
obhajoby doktorských dizertačních prací a věnoval se mnoha
dalším činnostem. Prof. Holeček je autorem nebo spoluautorem
více než stovky původních vědeckých prací, publikovaných
většinou v renomovaných zahraničních časopisech. Jeho práce
jsou velmi často citovány, jak lze dokázat zařazením prof.
Holečka mezi nejcitovanější české chemiky (Vesmír 81, 512
(2002)). Jeho nejúspěšnější práce byla zatím citována více než
stopadesátkrát, několik dalších publikací více než stokrát.

Prof. Holeček se však, jak by mohlo z předchozího textu
vyplynout, nevěnoval jen chemii, ale vždy si našel čas na pravi-
delnou návštěvu koncertů vážné hudby, divadelních představení
a četbu.

Jaroslave, všichni Tvoji kamarádi, kolegové a spolu-
pracovníci Ti jsou vděčni za to, že s Tebou mohli společně řešit
chemické i životní problém, a přejí Ti pevné zdraví, rodinnou
pohodu a ještě mnoho krásných a originálních vědeckých
výsledků.

Antonín Lyčka

Střípky a klípky o světových chemicích

Hermann Kolbe (1818–1884)
Hermann Kolbe, nejstarší z 15 dětí učitele v Elliehausenu

u Göttingenu, se od školních let zajímal o přírodu, sbíral brouky a
motýly. Jako gymnazista si oblíbil chemii a se spolužákem
prováděli pokusy v malé laboratoři na zahradě spolužákova otce.
Po maturitě se Kolbe zapsal na univerzitě v G(ttingenu, kde jeho
učitelem byl i F. Wöhler. Kolbe však brzy přestoupil do
Marburgu k Bunsenovi a stal se jeho asistentem. Po doktorátu
působil v londýnském Museum of Economic Geology, odkud se
vrací do Braunschweigu a pak jako nástupce Bunsena do
Marburgu. Profesury zde dosáhl bez předchozí habilitace; proto
byl některými kolegy podceňován. Roku 1865 přechází do
Lipska, kde vybudoval moderní laboratoře.

Kolbe byl neobyčejně plodným a úspěšným organickým
chemikem. Je mimo jiné autorem syntézy kyselin hydrolýzou
nitrilů, kyseliny malonové, anodické elektrosyntézy (např.
ethanu z octanu draselného), kyseliny salicylové, trichloroctové
(řadou reakcí s použitím síry, uhlíku, chloru a vody). Zabýval se i
konstitucí kyseliny jantarové, hydroxykyselin (glykolové,
mléčné a citronové), aminokyselin (glycinu, asparagové kyseliny
a jejího amidu asparaginu). Karboxylové kyseliny Kolbe právem
a s předstihem pokládal za deriváty oxidu uhličitého. Roku 1869
převzal po Erdmannovi redigování časopisu Journal für
praktische Chemie, kde vedle původních prací často prezentoval
svůj konzervativní postoj k novým myšlenkám a názorům,
nezřídka velmi nevybíravým způsobem. Tak se v palbě jeho
kritiky ocitli např. i A. Baeyer, J. Wislicenus a Kekulé, o kterém

napsal, že je hlavním viníkem upadající úrovně německé chemie.
Příčinou je prý honba za výsledky a úspěchy bez pracného
experimentování. Zvláště ostře Kolbe napadl spis J. H. van't
Hoffa La chimie dans l'Espace (1873) o tetraedrickém uspořá-
dání valencí a substituentů kolem atomu uhlíku v organických
molekulách, tedy o jejich prostorové stavbě: „Jakýsi Dr. H. J.
van't Hoff, zaměstnaný na zvěrolékařské škole v Utrechtu, nemá,
jak se zdá, žádnou chuť k exaktnímu chemickému bádání. Uznal
za pohodlnější vsednout na Pegasa, zřejmě vypůjčeného ze
zvěrolékařské školy, a ve své La chimie dans l'Espace zvěstovat,
jak se mu na chemickém Parnasu, na který smělým letem vy-
šplhal, zjevily atomy uložené ve vesmíru“ (překlad K. Bláha).
Zcela jinak na van't Hoffův spis reagoval Adolf Baeyer před
svými spolupracovníky: „Das ist wirklich mal ein neuer guter
Gedanke in unsere Wissenschaft gekommen, der reiche Früchte
tragen wird“ a měl už tehdy pravdu.

V soukromí byl profesor Kolbe přátelský, veselé povahy a
vždy naložen ke vtipům a slovním hříčkám. V mládí sportoval a
velmi dobře zpíval, rád předváděl svůj pěkný bas. Jeho oblí-
benými skladateli byli Mozart a Beethoven. Jako profesor trá-
víval prázdniny ve Švýcarsku u Vierwaldst(ttského jezera
v místech Brunnen nebo Gersau a dost cestoval. V 35 letech se
oženil s dcerou generála von Bardeleben Charlottou. Jejich dcera
Johanna se vdala za Kolbeho asistenta a pozdějšího profesora
drážďanské techniky Ernsta von Meyera. Štastné manželství
profesora Kolbeho trvalo 23 let do smrti manželky. Kolbe ztrátu
velmi těžce nesl. Roku 1878 se po otravě z jedovatých par začaly
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projevovat dechové s srdeční potíže, které se stupňovaly, až 25.
11. 1884 večer po návratu z jedné cesty profesor dostal záchvat
mrtvice, kterému podlehl.
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Technické zajímavosti a služby

Obsah této rubriky může naplňovat charakter sdělení
vymezeného Kodexem reklamy (Rada pro reklamu, březen 1997)
označeného jako INZERÁT-REKLAMA ve smyslu Zákona O
regulaci reklamy a doplnění Zák. 468/91 Sb. (Sb. 40/95). Zájemci
o publikování technických novinek jsou vítáni, ať již to budou
odborníci, kteří ze své praxe něco chtějí pochválit, nebo firmy,
které se chtějí pochlubit.

Pokud není k dispozici ve Vašem výtisku CHL odpovědní
pohlednice, použijte prosím korespondenční lístek nebo pošlete
E-mail na adresu csch@csch.cz.

Laboshake
Společnost Carl Gerhardt nabízí nový katalog míchaček a

třepaček, včetně orbitálních, lineárních, programovatelných,
stavebnicových. V nabídce jsou i třepačky inkubátorové.
(#0301001)

Soxtherm
Inovovaná řada extrakčních zařízení podle Soxhleta s progra-

movanými postupy od dvou do šestimístného uspořádání je
nabízena včetně rozsáhlého příslušenství. (#0301002)

Mineralizace
Ekonomické zařízení na mineralizaci vzorků Gerhardt,

sestrojené na bázi osvědčeného zařízení Turbotherm je určeno
nejenom pro rozklad a mineralizaci vodných a půdních vzorků a
určení např. kyanidů pro TCD (Total Cyanide Determination).
(#0301003)

Analýza vláknin
Nové zařízení firmy Gerhardt umožňuje rychlejší analýzu

vlákniny, úspory času, chemikálií i energií. Kromě klasické
analýzy „Crude Fibre“ (CF), umožňuje i postupy známé jako
„Acid Detergent Fiber“ (ADF) a „Neutral Detergent Fiber“
(NDF). (#0301004)

BookWhere
Užitečných bibliografických nástrojů přibývá pomalu. K ro-

dince Reference Manager, ProCite a EndNote se přiřazuje
profesionální nástroj pro práci s literárními údaji v knihovnách a
výzkumu. BookWhere usnadňuje hledání, analýzu, editaci a ex-
port bibliografických dat. Pro zvážení užitečnosti se nabízí 30
denní ostrá verze na www.BookWhere.com.

Zákony, které ovlivní život chemiků

Upozornění na zákonná opatření si nedělají sebemenší nárok
na úplnost. Redakce uvítá upozornění na normy, které se v této
rubrice měly objevit.

521 Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o inte-
grované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném
registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o
integrované prevenci), a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

498 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.
172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně

494 Vyhláška, kterou se ruší vyhláška č. 51/1996 Sb. o pod-
mínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým
loveckým prachem, bezdýmným prachem, zápalkami a střelivem

481 Úplné znění zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, jak
vyplývá z pozdějších změn

474 Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb.,
o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakterio-
logických (biologických) a toxinových zbraní a o změně
živnostenského zákona

473 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/1998 Sb.,
o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č.
476/2000 Sb.

469 Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací a
kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě

465 Vyhláška, kterou se stanoví maximálně přípustné
množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a
potravinových surovinách

461 Nařízení vlády o účelové podpoře výzkumu a vývoje
z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji

452 Vyhláška, kterou se stanoví seznam a přesná specifikace
ropy, ropných poloproduktů a vybraných ropných produktů, jež
lze skladovat v nouzových zásobách ropy, dále způsoby výpočtu
výše nouzových zásob ropy a podmínky pro jejich skladování

451 Vyhláška o podmínkách a požadavcích na provozní a
osobní hygienu při výrobě potravin, kromě potravin živočišného
původu

419 Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
o osobních radiačních průkazech

416 Nařízení vlády, kterým se stanoví výše odvodu a způsob
jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a
roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování

402 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění
vyhláška Ministerstva zemědělství č. 298/2000 Sb., kterou se
stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich
vymezení a seznam odrůd révy vinné v jednotlivých vinařských
oblastech, z jejichž hroznů lze vyrábět víno s přívlastkem, ve
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znění vyhlášky č. 228/2001 Sb.
360 Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se

stanovuje způsob tvorby rezervy pro zajištění vyřazování
jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie
z provozu

358 Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se
stanoví podmínky ochrany ozonové vrstvy Země

357 Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se
stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší

356 Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se
stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity,
způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství
vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné
míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky
autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů
znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování

355 Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se
stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé
organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a
ze skladování a distribuce benzinu

354 Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další
podmínky pro spalování odpadu

353 Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další
podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů
znečišťování ovzduší

352 Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další
podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů
znečišťování ovzduší

351 Nařízení vlády, kterým se stanoví závazné emisní stropy
pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a
provádění emisních inventur a emisních projekcí

Zajímavosti ze světa vědy a techniky

CHEMTEC PRAHA 2002
9. Mezinárodní chemický veletrh CHEMTEC PRAHA 2002

se uskutečnil na pražském Výstavišti v Holešovicích ve dnech
15. až 17. října 2002 a byl tradičně doprovázen Odbornými
semináři a firemními prezentacemi.

Krátce po slavnostním otevření Veletrhu v úterý dopoledne
byl zahájen i odborný program Seminářů, který probíhal v roz-
sahu všech tří výstavních dnů vždy ve dvou paralelních sekcích.
Bylo celkem prezentováno téměř 70 odborných příspěvků.

Časový program se podařilo letos uspořádat přehledně a
schematicky do 12 tématických bloků, přičemž každý den
proběhly čtyři, dva dopoledne a dva odpoledne.

Největšímu zájmu se těšily ucelené a možno říci i slavnostní
prezentace organizací, kterým na rok 2002 připadala významná
výročí.

Bylo to především výročí 50 let založení a trvání samostatné
VŠCHT Praha, i když právě toto bylo koncipováno a zaměřeno
velmi pracovně na vážné problémy, které vyvstaly a vyvinuly se
během nedávných povodňových událostí v chemickém
průmyslu. Formou panelové rozpravy odborníků i přítomné
odborné veřejnosti v auditoriu byly ukázány ve skutečném světle
události jmenovitě ve Spolaně, jejich skutečné příčiny i následky
pak byly porovnávány s jednostranně zkreslenými interpretacemi
tehdejších televizních zpráv mnohonásobně opakovaných.

Další součástí prezentace VŠCHT Praha bylo vyhodnocení a
slavnostní předání cen UNIPETROLU Praha nejlepším
absolventům doktorského studia v oboru chemie. Z úst rektora a
prorektora školy prof. Vlastimila Růžičky a doc. Josefa Koubka
zazněly také příspěvky k dosavadnímu vývoji, perspektivám a
investičním záměrům VŠCHT Praha.

Další úterní tématické bloky se dotýkaly vývoje moderního
managementu v chemickém průmyslu 21. století a jeho významu
v dalším rozvoji průmyslu a výzkumu. Třetí blok přinášel
informace i úskalí chemické legislativy v souvislosti se vznikem
a aplikací nového zákona o IPPC, jehož hlavním cílem je
postupné prosazování všestranně vyhovujících progresivních
technologických procesů a zařízení. Poslední blok si všímal
pokroků docílených v konkrétních technologických procesech
základní chemie.

Ve středu, kdy je veletrh obvykle nejvíce navštíven, byly do

programu Seminářů zařazeny dvě ucelené podnikové prezentace
věnované aktivitám organizací, které tímto rokem uzavřely první
desetiletí své existence a práce.

Bylo to především ČAPPO – Česká asociace petrolejářského
průmyslu a obchodu, která své vystoupení koncipovala převážně
technicky podáním souhrnného pohledu na současný stav i
výhledy ve vývoji moderních pohonných hmot pro motorová
vozidla, velmi čistá paliva a možná alternativní paliva v dlouho-
dobém výhledu. Pozornost byla zaměřena i na vývoj v mazacích
olejích a současné otázky trhu z pohledu čerpacích stanic.

Rovněž CEMC – České ekologické manažerské centrum
uzavřelo svou první desítku let a představilo své aktivity podle
hlavních programů – aktivity v chemickém a nechemickém
průmyslu v souvislosti s IPPC, v environmentálním manage-
mentu i regionálních koncepcích využití a likvidace odpadů.

Zbývající středeční zasedání byla věnována druhé části
chemické legislativy, jejím změnám a vývoji v souvislosti se
vstupem ČR do EU. Významným přínosem programu byly dva
příspěvky zástupců CEFIC z Bruselu.

Poslední, čtvrtý blok byl zaměřen v plném rozsahu k techno-
logiím polymerních materiálů, jejich výrobě, aplikacím a
způsobům zpracování.

I závěrečný čtvrtek přinesl čtyři tématicky vyrovnané bloky.
První byl věnován příspěvkům o technologických novinkách
v Ruské federaci. Druhý pojednával tématiku ochrany prostředí,
zdraví a bezpečnosti v chemickém průmyslu a jeho vlivy na
okolí. Zbývající bloky se dotýkaly moderních metod řízení a
ekonomie chemických výrob s využitím logistiky. Konečně po-
slední byl tradičním dílčím uceleným symposiem k problematice
marketingu a managementu v chemickém průmyslu.

Letošních příprav doprovodných programů se opakovaně
významnou měrou účastnily SCHP ČR, VŠCHT Praha, ČSPCH,
ČSCHI, ČSCH a TC AV ČR. Přednášející měli k dispozici obojí
promítací techniku – dataprojektory i klasické optické přístroje.

Chtěli bychom ještě jednou poděkovat všem, kdo se podíleli
na letošních úspěšných doprovodných Seminářích a bohatou
škálou příspěvků pokryli celou oblast tématiky Seminářů i
Veletrhu.

Budeme se těšit na další setkání během příštího jubilejního
10. Mezinárodního chemického veletrhu CHEMTEC PRAHA
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2003, který se bude konat ve dnech 7. až 9. října 2003. Hlubší
účast i při přípravách Seminářů přislíbil SCHP ČR. Sledujte další
informace na www.chemtecpraha.cz nebo na www.aprochem.cz/
chemtec. Tištěné pozvánky s odborným programem budou
rovněž včas rozeslány.

J. Škarka

Ohlédnutí za veletrhem CHEMTEC PRAHA 2002
V polovině října pořádala společnost Incheba Praha za

podpory Svazu chemického průmyslu v areálu pražského
Výstaviště v Holešovicích 9. ročník mezinárodního veletrhu
CHEMTEC PRAHA. Veletrh slavnostně zahájil náměstek
ministra průmyslu a obchodu Ing. Karel Srba za účasti předsedy
Svazu chemického průmyslu Ing. Miroslava Krejčího a předsedy
Oborového svazu chemie JUDr. Zdeňka Černého.

Veletrh, který proběhl za účasti nejvýznamnějších společ-
ností chemického průmyslu v České republice, navštívila
izraelská obchodní mise, vedená velvyslancem státu Izrael
panem Arthurem Avnonem ve složení: pan Shalam Mané, člen
prezidia Federace izraelských komor – Sdružení výrobců
plastických hmot, generální ředitel firmy Shalam packaging Ltd.
pan Alcobi Asher, generální ředitel firmy Biopharmax pan
Yoram Z. Naor, generální ředitel fy. New York Prague Tel Aviv
Investment Group, reprezentant Česko-izraelské smíšené
obchodní komory v Izraeli. Tradičně široké spektrum českých
firem zastupující přední světové výrobce představovaly firmy
z oblasti laboratorní techniky a analytiky. Celkem se veletrhu
zúčastnilo 110 vystavovatelů z 9 zemí světa, kteří reprezentovali
124 firem . Souběžně se konal na Výstavišti veletrh čistící a
úklidové techniky CLEANTEC 2002 pořádaný společností
ARROW TRADE. Obě specializované akce navštívilo 5 tisíc
návštěvníků.

Nedílnou součástí veletrhu se stal doprovodný program, který
zahrnoval jak odborné přednášky, tak prezentace společností.
Velký zájem vyvolala prezentace Vysoké školy chemicko-
technologické, která se konala ku příležitosti 50. výročí vzniku
samostatné školy. Dále se zde představily Česká asociace
petrolejářského průmyslu a České ekologické manažerské
centrum.

Společenskou událostí veletrhu byl Večer s českou chemií,
pořádaný Svazem chemického průmyslu. Součástí této spole-
čenské akce bylo předání osvědčení o propůjčení práva užívat
logo Responsible Care za ekologické podnikání v chemii, a to
společnostem DEZA, a.s., Chemopetrol, a.s., Eastman Sokolov,
a.s., Kaučuk, a.s., Precheza, a.s., Spolchemie, a.s., Aliachem, a.s.,
o.z. Synthesia, Bochemie, s.r.o., Lovochemie, a.s., BorsodChem
MCHZ, s.r.o., Česká rafinérská, a.s., CS Cabot, s.r.o., Reichhold
CZ, s.r.o., MG Odra Gas, s.r.o., Messer Technogas, s.r.o. a
Radka, s.r.o. Dále na Večeru s českou chemií byly vyhlášeny
výsledky druhého ročníku veřejné soutěže o vynikající
diplomovou a doktorandskou práci pro rok 2002. Tato soutěž,
která byla veřejně vyhlášena na valné hromadě SCHP ČR dne 20.
února 2002, je iniciativou SCHP ČR a Agrofertu Holding a.s. a
jejím cílem je podpora úrovně technického vysokoškolského
vzdělávání a zvýšení zájmu mladých lidí o technická studia.

V letošním roce proběhl v rámci veletrhu 4. ročník soutěže o
nejlepší exponát ZLATÝ CHEMTEC. Odborná hodnotitelská
komise se rozhodla udělit ocenění ZLATÝ CHEMTEC bez
udání pořadí těmto dvěma exponátům:

Plynový chromatograf GC 81 - přístroj univerzálně použi-

telný k charakterizaci těkavých látek (vystavovatel: Labio,
akciová společnost; výrobce: Labio, akciová společnost)

Laserový analyzátor LDS 3000 – in situ analyzátor kouřo-
vých plynů (vystavovatel: Siemens, s.r.o.; výrobce: Siemens La-
ser Analytics AB Sweden, Švédsko).

Dále se komise rozhodla udělit čestné uznání publikaci:
Historie výuky chemie – kniha o historii a přednášejících

technické chemie do roku 1972 (vystavovatel: Vysoká škola
chemicko-technologická v Praze; autor: Miroslav Schätz)

Veletrh si za dobu své existence získal pevné místo ve svém
oboru a pevně věříme, že si vystavovatelé i za současné situace v
chemickém průmyslu najdou cestu a přijmou naše pozvání k
účasti v jubilejním 10. ročníku, který se bude konat od 7. do 9.
října 2003 tradičně v Průmyslovém paláci v areálu Výstaviště
Praha.

Radka Krombholzová

ECO CITY a FOR HABITAT 2003
Nově koncipovaný veletrh životního prostředí a úspor energií

ECO CITY proběhne v termínu 6. až 8.února 2003 v Pražském
veletržním areálu v Letňanech. Jeho obsahová náplň je složena ze
dvou částí. První část s názvem EKO bude zaměřena na životní
prostředí. Nomenklatura veletrhu se snaží obsáhnout veškeré
obory lidské činnosti související s životním prostředím a jeho
ochranou, včetně úsporných technologií. Druhá část pod názvem
CITY, jejíž součástí bude výstava KRAJE - MĚSTA -OBCE,
vytvoří prostor pro náměty k řešení problematiky měst a obcí jak
z pohledu komunální politiky, tak s cílem veletržní prostor na-
plnit nabídkou firem v oblasti komunální techniky, městských
mobiliářů, prezentování výstavby technických, kulturních,
sportovních areálů a dalších nabídek týkajících se provozu a
údržby měst a obcí na regionální úrovni.

Veletrh ECO CITY by se měl stát prostřednictvím výstavy
KRAJE - MĚSTA - OBCE i prostorem k odborným setkáním a
fórem jednotlivých krajů, kde bude možné prezentovat úspěchy,
potřeby a nabídky v celostátním měřítku.

Navázali jsme spolupráci s Asociaci krajů a uskutečnili jsme
zajímavou nabídku pro společnou prezentaci všech 14-ti krajů
České republiky, zejména v oblastech územního plánování,
investičních příležitostí, rozvoje cestovního ruchu, dopravní
infrastruktury, rozvojových programů a samozřejmě i životního
prostředí.

Ke spolupráci jsme vyzvali i Svaz měst a obcí a průběžně
jednáme s jednotlivými regiony, městy a dalšími sídly naší vlasti.

Z odborné veřejnosti budou, nebo již byly vyzvány k aktivní
spolupráci při přípravě veletrhu i jeho doprovodných akcí tyto
instituce: Ministrerstvo životního prostředí ČR (s osobní záštitou
ministra pro životní prostředí České republiky), Ministerstvo
průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo dopravy a spojů ČR,
Státní fond životního prostředí, Česká energetická agentura,
Asociace energetických manažerů, Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR, Česká společnost pro životní prostředí, Český
normalizační institut, Český ekologický ústav, Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR, Správa chráněných krajinných oblastí ČR,
Česká asociace alternativních zdrojů energie, Český hydro-
meteorologický ústav, Asociace tepelných čerpadel ČR, České
ekologické manažerské centrum, Česká asociace odpadového
hospodářství a Česká inspekce životního prostředí. Prostřed-
nictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyzveme
k aktivní účasti školy všech stupňů.
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V rámci veletrhu ECO CITY 2003 se uskuteční soutěž
GRAND PRIX ECO CITY o nejlepší exponát – ekologický
výrobek nebo technologii významně přispívající ke zlepšení
životního prostředí, nebo rozvoje krajů, měst a obcí.

Souběžně s veletrhem ECO CITY proběhne i 10. jubilejní
veletrh bydlení, realit, renovací a rekonstrukcí FOR HABITAT.
Koncepce veletrhu FOR HABITAT má výrazně průřezový
charakter: od pořízení bytu a domu včetně projektu, stavby a
financování, až po rekonstrukce bytů a jednotlivých částí domů.
Znovu bude posilována prezentace kuchyní a koupelen,
tentokráte se zaměřením na jejich rekonstrukce. Významnou
bude prezentace v oblasti bankovnictví, realit a realitních
kanceláří.

Veletržní správa ABF, a.s. Vás srdečně zve k návštěvě
veletrhů ECO CITY a FOR HABITAT 2003.

Magdaléna Ješinová

Setkání absolventů Vysoké školy chemicko-technologické
v Praze

Před padesáti lety vznikla samostatná Vysoká škola
chemicko-technologická v Praze a tehdy do jejího prvního
ročníku k prodlouženému pětiletému studiu nastoupilo mnoho
nadšených studentů, kteří už přes své mládí všelicos zažili. Do
školy poprvé přišli po obsazení Československé republiky
nacisty, a než se dostali k maturitě, mnohým změnil život
„vítězný únor“. Možná, že to byly okamžiky, které také hrály roli
při vzniku přátelství, které přetrvalo politické rozrůznění a boje
o kariéru až do dnešních dnů. Prostě tito absolventi tehdejších
fakult organické a anorganické chemické technologie a fakulty
paliv a vody z roku 1957 se pravidelně setkávají a setkali se i letos
v říjnu. Z původního počtu 315 jich už 69 nepřijde nikdy, mnozí
se nedostavili ze zdravotních nebo rodinných důvodů, ale téměř
100 inženýrů chemie zase zasedlo na svá místa v posluchárně A1.
Péčí organizátorů byly připraveny adresáře i názorná fotografie
se jmény, ale přesto bylo třeba osvěžit paměť, a tak se na úvod
všichni představili a uvedli svou mateřskou katedru. Ve velké
převaze se dostavili absolventi organické technologie profesora
Ettela.

Letošní akce byla už v pořadí osmou a pravidelně se na ní
zúčastňuje i zástupce vedení VŠCHT. Tentokrát to byl prorektor
doc. Ing. Josef Koubek. Informoval o změnách, které se chystají
ve studiu vysokých škol v České republice a o Bologneském
procesu, který má sjednotit vysokoškolskou výuku v celé

Evropě. Všechny potěšil zprávou o špičkových přístrojích,
kterými je nyní škola vybavena, i o investičních záměrech
VŠCHT. Na druhé straně je smutné, že o studium chemie a
technických oborů vůbec se zájem stále zmenšuje. K jeho
referátu se z pléna vyslovil Ing. Jan Bettelheim, který již značnou
řadu let žije v Anglii. Zhodnotil výuku za našich dob s trochou
nostalgické nadsázky i z kritického pohledu uplatnění absolventů
v praxi obecně, nejen v chemickém průmyslu, a porovnal naši
výuku s přístupem univerzity v Cambridge. V pozdějších
osobních rozhovorech se mnozí k těmto otázkám vraceli.

V přestávce následovalo fotografování na schodech školy tak,
aby tam byl její název. Srovnáním s těmi minulými snímky je
patrné, že průčelí bylo výborně očištěno, ale také to, že při této
akci nebyla vrácena na svá místo čísla domu.

Navazovala odborná přednáška prof. Ing. Josefa Horáka,
DrSc., který k těmto absolventům patří, na téma: O úloze
sklerózy v přežití lidstva. Témata jeho pseudovědeckých
přednášek jsou vždy očekávána s velkým zájmem, protože se
vztahují k problémům právě toho životního období, kterým audi-
torium prochází. Publikum oceňuje i jejich formálně dokonalé
zpracování. Letos bohužel scházel obrázek.

Společné odpoledne pak bylo věnováno již jen přátelským
rozpravám, jejichž témata se během let přesunují až do oblasti
zdravotních problémů. V dřívějších dobách byly na pořadu
otázky kariéry, uplatnění, dětí, vnoučat apod. Dnes už ani
pravnouče není ničím mimořádným a u mnohých je
nejdůležitější najít oblast, v níž může být užitečný. Těch, kteří
najdou uplatnění svých znalostí a zkušeností, je opravdu málo.
Někteří se orientují na obory zcela odlehlé, málokdo však nedělá
nic. Atmosféra setkání byla podzimně klidná a laskavá, ne příliš
jásavá, spíš poučeně optimistická. Za dva až tři roky se sejdeme
znovu, jestliže bude existovat i VŠCHT Praha.

Miloslava Žďárská

Poděkování Syndikátu novinářů
Syndikát novinářů zveřejnil ve svém Mediažurnálu (prosinec

2002) článek Povodeň, Spolana a média, který vybírá relevantní
části z analýzy zpracované P. Novákem z VŠCHT. Je to na
mediálním poli ojedinělý příspěvek ke snižování Arrheniovské
bariery v toku informací mezi chemiky a novináři. Redakce
tomuto počinu, a stejně tak zástupci Syndikátu, který se jako
jednen z mála novinářů zúčastnil akce pořádané VŠCHT na
veletrhu ChemTec zúčastnil, vyslovuje veřejné poděkování.

pad

Aprílový klub

Strašlivé kyseliny
Jana Maděrová & Stanislav Korbel II na svých internetových

stránkách http://sk2.wz.cz/strava/5313-ocet.htm píší m.j.:
„Čistý jablečný ocet, vyrobený z celých jablek a nezředěný,

obsahuje totiž užitečnou kyselinu maleinovou, které je třeba při
trávení. Existují tři druhy octů, které se běžně používají:
jablečný, bílý, destilovaný ocet a vinný ocet, který je častěji jako
koření používán a který, stejně jako bílý destilovaný ocet,
obsahuje kyselinu acetonovou. Bílý destilovaný ocet škodí orga-
nizmu. Ničí rychle červené krvinky a vede k anémii
(chudokrevnosti). Dále narušuje zažívací proces tím, že ho
zpomaluje a zabraňuje správné asimilaci potravy. Tento ocet

(C2H4O2) je produkt vzniklý kvašením kyselých alkoholických
tekutin, jako například zkvašeného vína a sladových nápojů, a
nazývá se potom vinný a sladový ocet. Bílý destilovaný ocet se
svým vysokým obsahem kyseliny acetonové je používán
nejčastěji. Ocet vyrobený z jablek je známý jako jablečný ocet.
Obsahuje kyselinu maleinovou (C4H6O5), která je přírodní,
organickou součástí jablek, podílející se na zažívacím procesu.
Ocet, který se vyrábí kvašením vína, obsahuje průměrně 3 až 9%
kyseliny acetonové a malé množství kyseliny tartarinové. Je
známo, že kyselina acetonová v octě je jednou z příčin tvrdnutí
jater (cirhózy), dvanácterníkových a jiných vředů. Naopak zase
obsahuje jablečný ocet jednu užitečnou kyselinu, kyselinu
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maleinovou, která se v těle spojuje s alkalickými prvky a
mineráliemi, aby vyrobila energii, nebo aby jako glykogen byla
uskladněna pro pozdější potřebu. Ukázala se neocenitelně
hodnotnou, jestliže je lidmi chytře používána. Vzhledem k ne-
dostatku místa nemůžeme uvést všechny pozitivní vlastnosti,
jako například, že tato kyselina podporuje srážlivost krevní,
ovlivňuje menstruaci, přispívá ke zdraví krevních cév a k tvorbě
červených krvinek. Další velkou předností jablečného octa je
jeho neobyčejně vysoký obsah draslíku. Draslík je nutný prvek
k tvorbě a ukládání krevních rezerv a k dosažení klidu a tělesné
harmonie. Tento draslík se lehce váže s mnohými důležitými
prvky v těle, jako třeba s vápníkem, sodíkem, železem, hořčíkem,
chlorem a křemíkem. Jestliže si kupujete jablečný ocet, dávejte
pozor, z čeho byl vyroben, abyste si mohli být jisti, že byl
vyroben z celých jablek, a ne, jak laciné druhy, jen z jaderníků a
slupek. Jestliže používáte jablečný ocet s rozumem, pak je
v kuchyni nepostradatelný. Jeho antiseptické (protibakteriální)
vlastnosti jsou neuvěřitelné. Mnoha obětem nečisté pleti, i
nakažlivého charakteru, pomohlo, jestliže si nanášeli ocet přímo
na kůži.“

Je neuvěřitelné, co si lidé troufnou napsat proto, aby omámili
zákazníka. Za tuto snahu jim udělujeme virtuální cenu

ChemŠmejd I. třídy s řetězy, kterými si vážení autoři zazvoní
vždy, když zase budou psát veselé historky o chemii. Redakce
jim ale doporučuje, aby radši psali z vlastních vědomostí, pokud
překládají z angličtiny a tento jazyk neumí ... inu holinky nebo
hodinky.

pad

Jedovatý expert
Začíná být záhodno dívat se kolem sebe, zda naši spolu-

občané pro nás neznamenají riziko nebezpečí otravy. Jak
oznámila ČTK (MF-dnes 20/11 02), má organizace Greenpeace
již i toxické experty. Asi tak dlouho pracovali s jedovatými
odpady, až se sami nakazili.

pad

Čím méně cukrů, tím více energie
Doporučuji členům a přispěvovatelům Aprílového klubu

k pozornosti etikety stolní a minerální vody Aquabella Fontea,
v jejímž složení ionty Fl– případně So4

2– působí nanejvýš
zajímavě. V případě ochucené Mattonky mne těší, že díky
nízkému obsahu cukru dostává mé tělo potřebnou energii.
Zřejmě jde o vhodný nápoj pro lidi držící protestní hladovku.

Martin Paidar

Odborná setkání

Redakce časopisu Chemické listy i Bulletinu se shodly na tom,
že příliv rukopisů pro rubriku Odborná setkání převyšuje
kvantitou publikační možnosti časopisu a zavedly proto pravidla
pro přednostní zveřejnění rukopisů. V nejbližším možném
termínu bude zveřejněn rukopis, který redakce obdrží dva měsíce
před plánovaným vydáním čísla (t.r. např. č. 1 20. ledna, č. 2 20.
února atd.), jenž u oznámení akcí budoucích nepřekročí 1/2
rukopisné stránky 30 × 60 (tj. cca 900 znaků) a u hodnocení
dvojnásobek (1 strana 30 × 60, 1800 znaků). Rukopisy
nesplňující toto pravidlo budou „v záloze“ bez ohledu na termín
akce. Výjimky jsou možné pouze po dohodě s redakcí. Redakce
uvítá jakýkoliv příspěvek v tištěné podobě a na disketě.

11. Konference APROCHEM 2002
Ve dnech 23. až 25. září 2002 se konala v Milovech v hotelu

Devět Skal již 11. Konference chemických technologií
APROCHEM 2002. Dynamický pracovní program konference
zřetelně přitahuje pozornost i těch, kdo se obtížněji uvolňují od
svých každodenních úkolů. Pořádání v rozsahu čtyř pracovních
půldnů během tří dnů, pondělí až středa se již stalo vyhovující
tradicí.

Celé pondělní odpoledne po zahájení i čas po večeři byly již
při posledních ročnících vyhrazeny společnému plenárnímu
zasedání zaměřenému na dva hlavní aktuální problémy
chemického průmyslu u nás. Je to především charakterizace a
porozumění současné pozici našeho chemického průmyslu, jeho
skutečnému stavu a zvláště výhledům ve světle nadcházejících
změn v politickém a hospodářském uspořádání Evropy. Druhou a
s tím úzce související otázkou je současná situace a poslání
chemického výzkumu a jeho výhledy ve světle budoucích
podmínek a pozice chemického průmyslu.

K této otázce přispěl i nově zvolený rektor VŠCHT Praha

Vlastimil Růžička, který také přijal záštitu konference. V zaha-
jovacím projevu vzpomněl zároveň 50 let trvání samostatné
vysoké školy i dalších významných výročí – 195 let od zahájení
výuky chemie v českých zemích a konečně společné 130. výročí
narozenin dvou dnes již legendárních profesorů chemie na
pražské škole – Emila Votočka a Josefa Hanuše.

O pracovním zaměření výzkumného centra KOZOROH a
programech MŠMT informoval ředitel Centra Josef Koubek,
prorektor VŠCHT Praha. Výzkumné programy a zaměření
FCHT Univerzity Pardubice prezentoval její děkan Petr
Mikulášek.

Naproti tomu na pozici a výhledy průmyslového
aplikovaného výzkumu v chemii byl zaměřen příspěvek
Františka Dvořáka, ředitele SCHP ČR a Pavla Pavlase, ředitele
výzkumu BC MCHZ Ostrava.

Současná pozice chemického průmyslu, jeho reálné výhledy
a problémy v budoucnu byly demonstrovány na příkladu situace
petrochemie porovnáním se zahraničními sousedícími centry
tohoto základního chemického odvětví – v bývalé NDR,
Bavorsku, Rakousku, Maďarsku a Polsku a dále srovnáním s
mimořádně vyspělou oblastí severozápadní části Evropy,
zahrnující Holandsko, Belgii, dolní tok Rýna v Německu a oblast
severní Francie. Tento základní příspěvek k tématu budoucnosti
chemického průmyslu byl přednesen technickým ředitelem
UNIPETROLU Stanislavem Brunou.

Navazující a tradiční panelová diskuse zahrnula ještě několik
krátkých sdělení k základním tématům plenárního zahajovacího
zasedání. Vlastní diskuse se rozvinula a probíhala tentokrát do
velmi pozdních hodin za předsednictví a moderace Josefa Paška,
Jaromíra Lederera, Františka Dvořáka a účasti dalších autorů
z plenárního zahajovacího zasedání k otázkám rozvoje
chemického průmyslu a výzkumu. Až do konce se těšila
pozornosti všech účastníků.
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Následující druhý den konference, úterý, svou kompaktností
představoval tradičně stěžejní den odborného programu a zahr-
noval příspěvky převážně k vyhraněným procesním vývojovým
problémům. Program probíhal po celý den ve třech paralelních
sekcích. Poprvé byl sestaven a dodržován přísný časový rastr
přednášek tak, aby účastníci měli možnost volby a přecházení
mezi sekcemi podle osobního odborného zájmu. Toto řešení
bude i nadále aplikováno a jeho dodržování požadováno po
přednášejících i předsedajících.

Pro udržení potřebné pozornosti a klidu při přednáškách a na
druhé straně vytvoření prostoru pro kuloární diskuse a návštěvy
vystavovatelů byly zařazeny dostatečné oddechové přestávky na
kávu.

Úterní dopolední zasedání bylo věnováno tématickým
blokům Petrochemie, Ropa a paliva - 1 a Anorganická techno-
logie, odpoledne potom blokům Organická technologie, Ropa a
paliva - 2 a Polymery. Úterní maraton byl završen slavnostní
společnou večeří, nabízející další možnosti prohloubení i
navázání nových osobních kontaktů.

Dynamický průběh a struktura programu pomáhá zřetelně
zájmu o konferenci. Řada účastníků, kteří pro svou angažovanost
musí účast časově omezit, ráda přichází na atraktivní pondělní
odpolední zahajovací plenární program, dotýkající se koncepcí
rozvoje chemického průmyslu a výzkumu, setrvává na úterním
intenzivním technologickém programu v odborných sekcích,
setká se s vystavovateli i dalšími partnery během společné večeře
a potom s uspokojením ještě v noci odjíždí volnějšími silnicemi,
aby se následující den mohla znovu věnovat dalším úkolům nebo
přednášení na škole.

Ostatní účastníci ve středu dopoledne živě rokovali ve dvou
odborných sekcích věnovaných technologiím ochrany prostředí a
bezpečnosti v chemii. Zvláštní pozornost byla věnována zákonitě
legislativě, způsobům prevence a zvyšování bezpečnosti, syste-
matickému hodnocení rizik a předcházení škodám, integro-
vaným systémům managementu bezpečnosti, ochrany prostředí a
zdraví.

Osvědčenou strukturu programu i rozsah tématiky, jak se
vyvinuly během posledních ročníků konference, předpokládáme
proto v základních rysech zachovat. Na základě četných
konzultací a rozhovorů s letošními účastníky bude konference
APROCHEM 2003 uspořádána opět v Milovech, které svou
geografickou polohou umožňují nejlépe i operativní kratší účast
delegátů. Termín je zajištěn na 13. až 15. října 2003. Sledujte také
informace k APROCHEMu 2003 na www.aprochem.cz. První
cirkulář bude rozesílán přibližně v únoru 2003.

Na přípravách konference APROCHEM 2002 se podílely
ČSPCH, ČSCHI, ČSCH, SCHP ČR, VŠCHT Praha i další školy.

J. Škarka

Balaton
5th Balaton Symposium on High-Performance Separation

Methods se bude konat v Siófoku na Balatonu ve dnech 3. až 5.
září 2003 pod záštitou Středoevropské skupiny pro separační
vědy (CEGSS), jejímž členem je Skupina pro chromatografii a
elektroforézu ČSCH. Je to deváté symposium v této sérii
navazující na poslední, velmi úspěšné 8. International Sympo-
sium on Separation Sciences v září 2002 v polské Toruni a 7.
symposium v září 2001 v Siófoku. Obě symposia měla skvělou
odbornou i společenskou úroveň, kterou lze předpokládat i
v příštím roce. Zvané plenární a klíčové přednášky budou

předneseny předními světovými odborníky.
Vložné je 290 Euro (230 Euro pro studenty) a zahrnuje

ubytování a plnou penzi ve dnech konání symposia. Přihlášky a
souhrny příspěvků posílejte do 15. dubna 2003 na adresu
předsedy symposia: Prof. Dr. Sz. Nyiredy, Hungarian Society for
Separation Sciences, c/o: Research Institute for Medicinal Plants,
P.O. Box 11, H-2011 Budakalász, Maďarsko.

Program symposia bude ve druhém cirkuláři rozesílaném po
31.5. 2003. Texty příspěvků budou publikovány v časopise
Chromatographia. Další informace můžete získat u zástupce ČR
v CEGSS, prof. Jandery, katedra analytické chemie, Univerzita
Pardubice, nám. Čs. legií 565, 532 10 Pardubice, kde je k dispo-
sici i omezený počet 1. cirkulářů.

EUROANALYSIS XII
Konference této série organizované Divizí analytické chemie

Federace evropských chemických společností patří k nej-
významnějším analytickým konferencím v Evropě. Totéž se dá
říci i o konferenci EUROANALYSIS XII, která proběhla ve
dnech 8. až 13.září 2002 v německém Dortmundu. I v tomto
případě se jednalo o rozsáhlou polytematickou konferenci,
tentokráte orientovanou do oblasti biosensorů, miniaturizace,
zkvalitňování výuky analytické chemie, speciace stopových
prvků, biometrologie, moderních spektroskopických metod a
využití analytické chemie v oblasti řízení a optimalizace
výrobních procesů. Téměř 500 účastníků z více než 30 zemí mělo
možnost vyslechnout přednášky předních odborníků úspěšně
dokumentující současné trendy v analytické chemii. Kromě
spičkové FECS přednášky 2002 profesora Southerna z Oxfordu
(DNA Microarrays: Small Chemistry, Big Biology) zazněla i
řada vynikajících přednášek plenárních, věnovaných např.
spektroskopické detekci jednotlivých molekul, miniaturizaci,
robotice, nanoanalytice, biochemicky modifikovaným mikro-
čipům a řadě dalších analyticky aktuálních témat. Lze
konstatovat, že tato mezinárodní konference měla vysokou
odbornou i společenskou úroveň. Účast šesti českých zástupců
představuje rostoucí trend ve srovnání s minulými konferencemi,
avšak stále nedosahuje zastoupení srovnatelných východo-
evropských zemí. Zájemci o konferenční materiály mohou
kontaktovat autora tohoto článku, jehož účast na konferenci byla
umožněna jednak grantem Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky v rámci projektu INGO
LA034(2002) (Reprezentace české analytické chemie ve
Federaci evropských chemických společností) a jednak laskavou
podporou firem Merck, s.r.o. Praha, Janssen-Cilag ČR, Polaro-
sensors, s.r.o. Praha, a ChromSpec, Praha. Autor jim touto cestou
děkuje za jejich pochopení a podporu aktivit České společnosti
chemické a odborné skupiny analytické chemie.

Jiří Barek, zástupce České společnosti chemické v DAC FECS
Katedra analytické chemie PřF UK, Albertov 2030, 128 43 Praha 2,

tel: 221 951 224, E-mail: Barek@natur.cuni.cz

Analýza vod
U příležitosti vydání odvětvové technické normy vodního

hospodářství TNV 757389 Ministerstvem životního prostředí ČR
v dubnu 2002, doporučující využívání moderních polaro-
grafických a voltametrických metod při stanovení celé řady kovů
v analýze vod, proběhl dne 18. října 2002 na Novotného lávce
celodenní odborný seminář Moderní polarografické/volta-
metrické metody analýzy vod a vodných roztoků. Tento seminář,
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který byl věnován památce profesora Jaroslava Heyrovského u
příležitosti 80. výročí objevu polarografie, byl pořádán Ústavem
fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR Praha a
katedrou analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy v Praze, pod záštitou odborné skupiny analytické
chemie České společnosti chemické. Je potěšující, že se konečně
podařilo do příslušných norem (i v kontextu s dalšími vyhláš-
kami, normami a hygienickými předpisy) zařadit moderní
elektrochemické metody, které mají v naší zemi vynikající tradici
a navíc jsou výhodné jak z důvodů ekonomických, tak i vzhledem
ke svým analytickým parametrům. Sborník z tohoto semináře,
stejně jako materiály týkající se výše citované normy, jsou
k dispozici u organizátorů semináře a současně i autorů tohoto
článku. Barek@natur.cuni.cz, ladislav.novotny@jh-inst.cas.cz

Jiří Barek, Ladislav Novotný

Symposium o katalýze
Ve dnech 4. a 5. listopadu 2002 se v Ústavu fyzikální chemie

Jaroslava Heyrovského Akademie věd České republiky konalo
XXXIV. Symposium o katalýze. Cílem tohoto tradičního Sym-
posia je setkání odborníků z oblasti katalýzy a blízkých oborů
z České a Slovenské republiky.

Odborný program Symposia se skládal ze 4 plenárních
přednášek, 10 krátkých sdělení a 29 posterů. V rámci tohoto
Symposia proběhla podruhé soutěž nejlepších studentů
doktorandského studijního programu o Cenu katalýzy organi-
zovanou Odbornou skupinou katalýzy při České společnosti
chemické. Letošního Symposia se zúčastnilo 90 odborníků,
včetně 15 ze zahraničí.

Úvodní plenární přednášku přednesl prof. Hans
Niemantsverdriet z Univerzity v Eindhovenu, který podrobně
ukázal možnosti různých spektroskopických a mikroskopických
technik ke studiu nejen modelových, ale také průmyslových
katalyzátorů. Dr. Carlo Perego (EniTecnologie, Milán) se ve své
přednášce zaměřil na průmyslové využití zeolitických
katalyzátorů pro přeměny aromatických uhlovodíků a ukázal
zejména přednosti těchto katalyzátorů. Prof. Milan Hronec
(Slovenská technická universita, Bratislava) shrnul ve své
přednášce možnosti současné heterogenní katalýzy v oxidačních
reakcích zaměřených na syntézu chemických specialit. Prof.
Piotr Sobota (Universita Wroclaw) zhodnotil možnosti nových
typů Zieglerových–Nattových katalyzátorů pro polymerizační
reakce olefinů.

V rámci letošního Symposia byla podruhé udělena Cena za
katalýzu, kterou uděluje Odborná skupina katalýzy nejlepšímu
doktorandovi. Letošního ročníku se zúčastnilo 7 studentů
z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského v Praze a
z Univerzity Pardubice. Příspěvky studentů hodnotila
mezinárodní komise, skládající se ze zahraničních hostů
konference (prof. Niemansverdriet, Dr. Perego, prof. Hronec,
prof. Sobota). Komise měla velmi složitou úlohu, protože
všechny přednesené příspěvky měly výbornou úroveň.
Nositelem Ceny katalýzy za rok 2002 se stal Ing. Jan Kučera
z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR v
Praze (školitel: Doc. Petr Nachtigall) za práci „Teoretické
studium lokalizace kationtů alkalických kovů v zeolitech a jejich
interakce s pyrrolem“. Kromě nového nositele Ceny katalýzy
ocenila komise Ing. Kateřinu Novoveskou z Univerzity
Pardubice za práci „Vliv přítomnosti oxidických částic kobaltu
na katalytickou aktivitu zeolitu Beta“ a Ing. Martina Šilhana

z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR
v Praze za příspěvek „Teoretická studia kationtů stříbra
v zeolitech a jejich interakce s oxidem dusnatým a oxidem
uhelnatým“.

Je mou milou povinností poděkovat následujícím firmám
(Sigma-Aldrich, Praha, Eurosupport Manufacturing Czechia,
Litvínov a Safina, a.s., Praha) za jejich pomoc při organizaci této
soutěže a celého Symposia.

XXXV. Symposium o katalýze se bude konat 3. až 5.
listopadu 2003 v Praze. Zájemci mohou nalézt příslušné
informace na adrese http://www.jh-inst.cas.cz/~catsymp.
Uzávěrka přihlášek do soutěže o Cenu za katalýzu bude 9. září
2003 v 16,00 hodin.

Jiří Čejka

VITAMINY 2002 – Přírodní antioxidanty
Ve dnech 3. až 5. září. 2002 se v aule Univerzity Pardubice

uskutečnil již druhý ročník mezinárodní konference s paralelním
vzdělávacím kurzem Vitaminy 2002 – Přírodní antioxidanty.
Spolupořadateli této odborné akce byly: společnost Radanal,
s.r.o., Pardubice, Společnost pro výživu, Praha, Česká společnost
pro biochemii a molekulární biologii, Praha, Fakulta
chemicko-technologická Univerzity Pardubice a Vojenská
lékařská akademie J. E. Purkyně, Hradec Králové.

Předmětem tohoto mezioborově koncipovaného setkání byly
vitaminy a přírodní antioxidanty obsažené v různých
potravinách, ovoci, zelenině, potravinových doplňcích, pivu,
vínu či čajích a jejich možný vliv na lidské zdraví z pohledu
lékaře, farmaceuta, potravináře, organického chemika a zejména
pak z pohledu vlastních možností sledování těchto látek pomocí
analytických instrumentálních metod nejen v potravinách, ale ve
velmi nízkých koncentracích přímo v biologických matricích.

Bylo zaregistrováno 250 účastníků, včetně 23 ze zahraničí
(Slovensko, Polsko, Norsko, Německo a USA). Bylo předneseno
50 ústních sdělení a přes 50 posterů. Na konferenci se představilo
37 firem. Jako vystavovatelé se prezentovaly tyto firmy: Merck,
spol s r.o., Sigma-Aldrich, s.r.o., Sipoch, spol. s r.o., Radanal,
s.r.o., Bio Tech, a. s., Nadace NutriVIT, Favea Ingredients, s.r.o.,
Istran - 2 Theta, s.r.o., Spectronex Praha, s.r.o., FINCLUB plus,
a. s., Waters-Micromass, Intercaps, spol. s r.o., Chromservis,
s.r.o., HPST, s.r.o., VITAR, s.r.o., Biomedica, spol. s r.o.,
RANDOX, s.r.o., Barentz, spol. s r.o., KUK Bohemia, spol. s r.o.,
Shimadzu, MEDESA, s.r.o., Perkin Elmer, s.r.o., RMI, s.r.o.

V rámci Vitaminů 2002 se uskutečnily dva specializované
workshopy věnované charakterizaci HPLC kolon a spojení
HPLC/MS.

Konference byla sponzorována firmou Roche s.r.o. – Divize
vitaminy a speciální chemikálie, Praha, Nadací NutriVIT a
pivovary Náchod, Havlíčkův Brod, Pardubice.

Příští konference Vitaminy 2003 jako logické pokračování
předešlých ročníků bude tématicky zaměřena na volné radikály a
uskuteční se opět v Pardubicích ve dnech 15. až 17. září 2003.
Spolupořadateli jsou: společnost Radanal, s.r.o., Pardubice,
Společnost pro výživu, Praha, Česká společnost pro biochemii a
molekulární biologii, Praha, Fakulta chemicko-technologická
Univerzity Pardubice, Vojenská lékařská akademie J. E.
Purkyně, Hradec Králové a Česká společnost klinické biochemie.

Info, podněty, návrhy: Aleš Horna, tel. 466 650 618, fax 466
651 171, e-mail: horna@radanal.cz., Jarmila Blattná, tel.
605-103 958, e-mail: jarmila.blattna@roche.com. Aleš Horna
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XXXI. konference Syntéza a analýza léčiv
Tato tradičně podzimní akce vstoupila do svého čtvrtého

decenia ve dnech 11. až 13. září. 2002 v Bratislavě. Pořadateli
byly Slovenská a Česká farmaceutická společnost spolu s Farma-
ceutickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě. Akce si
připomínala vzácné časové okamžiky: 50. výročí vzniku
samostatných farmaceutických fakult na území tehdejšího
Československa – Farmaceutické fakulty UKo v Bratislavě a
Farmaceutické fakulty MU v Brně, 50. výročí založení Štátneho
ústavu pre kontrolu liečív a 45. výročí vzniku Katedry
farmaceutickej chémie farm. fakulty UKo; těmto historickým
mezníkům byly věnovány úvodní přednášky. Významným
představitelům farmaceutických věd a farmaceutického školství
byla udělena vyznamenání: „Medaila PhMr. Vladimíra J. Žuffu“
akademikovi Jaroslavu Majerovi a prof. RNDr. PhMr. Magdě
Šaršúnové, DrSc., „Ocenenie Čestný člen SFS“ Doc. dr. Ing.
Miroslavu Semonskému, DrSc. (in memoriam) a Weberova cena
Doc. RNDr. Jánu Šubertovi, CSc.

V průběhu tří dnů konference odeznělo 21 plenárních
přednášek, podávajících převážně přehled trendů vývoje v syn-
téze a analýze léčiv, resp. v řízené produkci léčiv s ohledem na
světový vývoj a požadavky Českého a Slovenského lékopisu.
Velmi bohaté bylo zastoupení panelových sdělení, které se
uskutečnilo 12. 9. (celkem 104 sdělení): z tohoto počtu byla větší
část věnována analýze léčiv (36), dále syntéze (30), problematice
přírodních látek (14) a vztahu struktura-účinek s doloženým
farmakologickým studiem strukturálních skupin léčiv (24). Tato

konference vyjadřovala ryze praktický farmaceutický přístup
k fenoménu léčiva: žádný z příspěvků se netýkal teoretických
aspektů syntézy nebo analytických postupů.

137 účastníků představuje pro český a slovenský
farmaceuticko-chemický terén středně velkou konferenci; její
průběh byl však spíše komorní, protože nemalá část těchto
účastníků je osobními přáteli. Je velmi příjemné pozorovat, že
věkový průměr těchto akcí sice nepatrně, ale rok od roku klesá,
protože se jí účastní stále více studentů doktorského studia a
mladých farmaceutů v oblasti výzkumu. Vezmeme-li v úvahu, že
komerční a výzkumné instituce české a slovenské farmacie byly
před rokem 1989 významně limitovány a potom prakticky
oslabovány, je nárůst mladých pracovníků ve farmaceutickém
výzkumu trendem velmi příznivým. Řada mladých pracovníků
vystupovala se sděleními, jejichž část zpracovala na
farmaceutických pracovištích, především v západní Evropě, a je
vidět, že současná mladá generace je velmi akceschopná.

XXXI. konference přinesla kromě poznatků za uplynulý rok
ještě jednu skutečnost, která je velmi cenná a nenahraditelná:
nové pracovní kontakty a spolupráci. Možná proto, že farmacie je
oborem multidisciplinárním se svým vnitřním životem, který
vede k nutnosti nahlížet i do jiných farmaceutických oborů.
Nezbývá než doufat, že v době, která pro ni není jednoduchá a
lehká, se bude tento proces dále rozvíjet. Před více než půl
stoletím měla česká farmacie významné postavení a je velmi
příjemné vidět, že si tuto skutečnost uvědomuje a není jí cizí.

Lubomír Opletal

Akce v ČR a v zahraničí rubriku kompiluje Lukáš Drašar, drasarl@centrum.cz

ČSCH nesouhlasí s obchodním a úplatným využitím tohoto
seznamu. Akce jsou řazeny podle data. Hvězdičkou jsou
označeny nové přírůstky seznamu. Pokud hledáte konferenci a
nenacházíte ji v našem seznamu, navštivte URL http://
www.chemsoc.org/events/post.htm. Redakce rubriky má stále
málo informací z České republiky a Slovenska.

* Practical Biostatistics for the Non-Statistician 20.–24.1.2003 Amsterdam
Inf.: Oudezijds Voorburgwal, 316A, 1012 GM Amsterdam, The Netherlands,
+31/20/6-382806 fax -202136, amsterdam@cfpa.com, www.cfpa.com

* Chemistry Manufacturing and Controls in New Drug Applications
22.–23.1.2003 Amsterdam Inf.: Oudezijds Voorburgwal, 316A, 1012 GM Amster-
dam, The Netherlands, +31/20/6-382806 fax -202136, amsterdam@cfpa.com,
www.cfpa.com

* 19th Australian and New Zealand Society for Mass Spectrometry Conference
2.–6.2.2003 Lorne, Australia Inf.: Dr. R. O'Hair, University of Melbourne, Victoria
3010, Victoria 3010, Australia, rohair@unimelb.edu.au

* Int. Symp. on Separation and Characterization of Natural and Synth.
Macromolecules 5.–7.2.2003 Amsterdam Inf.: macromolecules@ordibo.be,
http://www.ordibo.be/macromolecules

* Powders Their Properties and Processing 10.–13.2.2003 Amsterdam Inf.:
Oudezijds Voorburgwal, 316A, 1012 GM Amsterdam, The Netherlands,
+31/20/6-382806 fax -202136, amsterdam@cfpa.com, www.cfpa.com

* 9th International Conference on Flow Analysis 10.–14.2.2003 Geelong,
Australia Inf.: Daryl J. Tucker, Deakin University, Geelong Victoria 3217, Austra-
lia, tucher@deakin.edu.au, www.deakin.edu.au/flowanalysis

* A Practical Treatment of Crystallization Technology 17.–19.2.2003 Am-
sterdam Inf.: Oudezijds Voorburgwal, 316A, 1012 GM Amsterdam, The Nether-
lands, +31/20/6-382806 fax -202136, amsterdam@cfpa.com, www.cfpa.com

* The Mechanics of Preparing INDs and NDAs and FDA Regulations
24.–26.2.2003 Amsterdam Inf.: Oudezijds Voorburgwal, 316A, 1012 GM Amster-
dam, The Netherlands, +31/20/6-382806 fax -202136, amsterdam@cfpa.com,
www.cfpa.com

* International Congress on Operando Spectroscopy 2.–6.3.2003 The Neth-
erlands Inf.: Operando, Sorbonnelaan 16, 3584 CA Utrecht, Netherlands,
operando@chem.uu.nl, http://www.icp.csic.es/operando

* Compare FDA, OECD & EU Requirements for Good Laboratory Prac-
tices 3.–5.3.2003 Amsterdam Inf.: Oudezijds Voorburgwal, 316A, 1012 GM Am-
sterdam, The Netherlands, +31/20/6-382806 fax -202136, amsterdam@cfpa.com,
www.cfpa.com

* Microencapsulation and Praticle Coating 3.–5.3.2003 Amsterdam Inf.:
Oudezijds Voorburgwal, 316A, 1012 GM Amsterdam, The Netherlands,
+31/20/6-382806 fax -202136, amsterdam@cfpa.com, www.cfpa.com

PITCON 2003 9.–14.3.2003 Orlando Inf.: The Pittsburgh Conference, Dept.
CFP, 300 Penn Center Blvd., Suite 332, Pittsburgh, PA 15235-5503, USA,
(412)825-3224 fax -3220, pittconinfo@pittcon.org, www.pittcon.org

* Pilot Plant Studies and Process Scale-Up 10.–12.3.2003 Amsterdam Inf.:
Oudezijds Voorburgwal, 316A, 1012 GM Amsterdam, The Netherlands,
+31/20/6-382806 fax -202136, amsterdam@cfpa.com, www.cfpa.com

* LAL Testing: Drugs, Medical Devices and Biopharmaceutical
17.–19.3.2003 Amsterdam Inf.: Oudezijds Voorburgwal, 316A, 1012 GM Amster-
dam, The Netherlands, +31/20/6-382806 fax -202136, amsterdam@cfpa.com,
www.cfpa.com

225th ACS Natl. Mtg. 23.–28.3.2003 New Orleans Inf.: ACS Meetings,
115-16th St., N.W., Washington, D.C. 20036, USA, (202)872-4396 fax -6128,
natlmtgs@acs.org

Nanotech and the Environment 23.–27.3.2003 New Orleans Inf.: Barbara
Karn, U. S. EPA, 1200 Pennsylvania Ave., NW, 8722R, Washington, DC 20460,
USA, (202)56-46824 fax -52446, karnbarbara@epa.gov, http://oasys.acs.org

* Applied Hydrogenation Technology 24.–26.3.2003 Amsterdam Inf.:
Oudezijds Voorburgwal, 316A, 1012 GM Amsterdam, The Netherlands,
+31/20/6-382806 fax -202136, amsterdam@cfpa.com, www.cfpa.com

* PRAGOREGULA/ELEXPO 2003 25.–27.3.2003 Praha Inf.: m.pragrova@
incheba.cz, www.incheba.cz/pragoregula

* Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids: Their Chemistry and Appli-
cations 1.–4.4.2003 London Inf.: Jane Irvine, Royal Society of Chemistry,
Burlington House, Piccadilly, London W1J 0BA, UK, +44 (0) 20 7-4403358 fax
-734 1227, conferences@rsc.org, http://www.rsc.org/science/lifescience.htm

* Additives 2003 - Meeting Customer Needs 1.–3.4.2003 Nottingham Inf.:
Samantha Bradley, Royal Society of Chemistry, Burlington House, Piccadilly, Lon-
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don W1J 0BA, UK, 44 (0) 20 7-4403304 fax -734 1227, industry@rsc.org,
http://www.rsc.org/pdf/confs/additives/circ1.pdf

* 7th International Symposium on Applied Bioinorganic Chemistry
1.–5.4.2003 Guanajuato, Mexico Inf.: Universidad de Guanajuato, Lascuráin de
Retana 5, Centro, 36000, Guanajuato, Gto., México, tel.:: +52 473 732 00 06,
info@quijote.ugto.mx, http://www.ugto.mx/isabc7

* BioAnalytica 2003 1.–4.4.2003 New Munich Inf.: Messe München GmbH
Zentralbereich Pressue, 81823 München, Germany, (+4989)949 206-50 fax -59,
info@bioanalytica.de, www.bioanalytica.de

International Research and Development Agreements 3.–4.4.2003 London
Inf.: Melanie Crocker, Hawksmerle plc, 12-18 Grosvenor Gardens, London SW1W
0DH, UK, +44(0)207-8811886 fax -7304627, melanie.crocker@hawksmerle.com,
www.hawksmerle.com

* Second International Conference on New Biomedical Materials
5.–8.4.2003 Cardiff Inf.: Parvez Haris, De Montfort University, School of Molecu-
lar Sciences, The Gateway, Hawthorn Building, Leicester LE1 9BH, UK, + 44 (0)
116 25-06306, pharis@dmu.ac.uk, http://www.appsci.dmu.ac.uk/biomat/

* 11th International Conference on Near Infrared Spectroscopy: NIR-2003
6.–11.4.2003 Cordoba, Spain Inf.: Dr. Ana Garrido-Varro, ETSIAM, University of
Cordoba, 14080 Cordoba, Spain, info@nir2003.com, www.nir2003.com/

* Advanced Techniques & Applications of EPR 6.–9.4.2003 Manchester,
UK Inf.: Damien Murphy, Cardiff University, Department of Chemistry, PO Box
912, Cardiff CF10 3TB, UK, murphydm@cf.ac.uk, www.rsc.org/lap/rsccom/dab/
scaf004.htm

* 6th International Symposium on Catalysis Applied to Fine Chemicals
(CAFC6) 6.–10.4.2003 Netherlands Inf.: M.A.A. van der Kooij-van Leeuwen,
Delft University of Technology, Julianalaan 136, Delft 2628 BL, Netherlands, +31
15 278-2683 fax -1415, CAFC-6@tnw.tudelft.nl, http://www.cafc.bt.tudelft.nl/

* Deformation, Yield and Fracture of Polymers - 12th International Con-
ference 7.–10.4.2003 Cambridge, UK Inf.: Melanie Boyce, IOM Communications
Ltd, 1 Carlton House Terrace, London SW1Y 5DB, UK, 44 (0) 20 7-451 7303 fax
-839 2289, melanie.boyce@iom3.org, www.materials.org.uk/iomevents/dyfp2003

International Intelectual Property Law 7.–9.4.2003 London Inf.: Claire
Vipas, Hawksmerle plc, 12-18 Grosvenor Gardens, London SW1W 0DH, UK,
+44(0)207-8811813, claire.vipas@hawksmerle.com, www.hawksmerle.com

* Science of Adhesion 7.–12.4.2003 Guildford, UK Inf.: Margaret Morgan,
School of Engineering, Postbag H 6, Guildford GU2 7XH, UK, +44 (0) 1483
68-9378, M.Morgan@surrey.ac.uk, http://www.surrey.ac.uk/MME/Pgrad/MSc

* 17th International Conference on Fluid Sealing 8.–10.4.2003 York Inf.:
The Britisch Hydromechanics Research Group BHR Group, +44 (0) 1234 750-422
fax -074, eabson@bhrgroup.com, http://www.cschi.cz/urppz/akce23.asp

* 25. ročník mezinárodního zdravotnického veletrhu - Pragomedica
8.–11.4.2003 Praha Inf.: Ing. Marcela Benešová, Incheba Praha spol s.r.o., areál
Výstaviště č. p. 67, 17090 Praha 7 - Holešovice, +420/220103-491 fax -492,
peagomedica@incheba.cz, www.incheba.cz

* BioSquare 2003 - International Partnering Conference 9.–11.4.2003
Lyon Inf.: Tom Voigt, E.B.D. Group, Inc., 6120 Paseo del Norte, Suite J-2, Carlsbad
92009, USA,  tvoigt@ebdgroup.com, http://www.ebdgroup.com/biosquare/

* RSC Carbohydrate Group Spring Meeting 2003 - Oligosaccharides and
Polysaccharides 9.–11.4.2003 Huddersfield, UK Inf.: Dr Andrew Laws, Univer-
sity of Huddersfield, Dept. of Chemical and Biological Sciences, Queensgate,
Huddersfield HD1 3DH, UK, a.p.laws@hud.ac.uk, http://www.rsc.org/pdf/
perkidiv/perk002apr03.pdf

* Resonance Techniques in Colloid & Polymer Science 9.–11.4.2003 Man-
chester Inf.: Peter Griffiths, University of Wales at Cardiff, Department of Chemis-
try, PO Box 912, Cardiff CF10 3TB, UK, +44 (0) 29 20 87-5858 fax -4030,
griffithspc@cardiff.ac.uk, http://www.cf.ac.uk/chemy/griffithspc/spin.htm

* STICK! 3rd European Congress on Construction Chemicals
9.–10.4.2003 Nuremberg Inf.: Maice Sandmann, Vincentz Verlag, Coatings Events,
PO Box 62 47, Hannover 30062, Germany, +49 (0) 511 9910-000 fax -279,
events@coatings.de, http://www.coatings.de

International Technology Licensing Argeements 10.–11.4.2003 London
Inf.: Melanie Crocker, Hawksmerle plc, 12-18 Grosvenor Gardens, London SW1W
0DH, UK, +44(0)207-8811886 fax -7304627, melanie.crocker@hawksmerle.com,
www.hawksmerle.com

* 4th European Congress on Construction Chemicals 10.4.2003 Nuremberg
Inf.: Maice Sandmann, Coatings Events, PO Box 62 47, Hannover 30062, Germany,
+49 (0) 511 9910-000 fax -279, events@coatings.de, http://www.coatings.de

* Dalton Discussion 5: Ligand Design for Functional Complexes
10.–12.4.2003 The Netherlands Inf.: Christine Hall, Royal Society of Chemistry,
Burlington House, Piccadilly, London W1J 0BA, UK, +44 (0) 20 7-4403336 fax
-734 1227, conferences@rsc.org, http://www.rsc.org/lap/confs/dd5.htm

* New Challenges in Computational Chemistry 11.4.2003 London Inf.: Dr
Fernando Bresme, Department of Chemistry, Imperial College of Science Technol-
ogy and Medicine, Exhibition Road n/e, London SW7 2AY, UK, +44 (0) 207 595
5-886, f.bresme@ic.ac.uk, http://www.rsc.org/pdf/faraday/fara008Apr03.pdf

* 2nd International Conference on Multi Component Reactions, Combi-

natorial and Related Chemistry 14.-16.4.2003 Genova, Italy Inf.: Luca Banfi,
Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, via Dodecaneso 31, Genova 16146,
Italy, mcr2003@chimica.unige.it, http://www.chimica.unige.it/mcr2003.htm

* British Crystallographic Association Annual Meeting 14.–17.4.2003
York Inf.: BCA Administrative Office, 1 Tennant Avenue, College Milton South,
Glasgow G74 5NA, UK, BCA@glasconf.demon.co.uk, http://img.cryst.bbk.ac.uk/BCA

* Faraday Discussion 124: Quantum Inorganic Chemistry 14.–16.4.2003
York Inf.: Christine Hall, Royal Society of Chemistry, Burlington House,
Piccadilly, London W1J 0BA, UK, +44 (0) 20 7-4403336 fax -734 1227,
hallc@rsc.org, http://www.rsc.org/lap/confs/fara124.htm

* Stable Isotope Mass Spectrometry Users Group 2003 (SIMSUG)
14.–16.4.2003 Bristol, UK Inf.: Hazel Mottram, Organic Geochemistry Unit,
School of Chemistry, Cantock's Close, Bristol BS6 6DQ, UK, +44 (0) 117 9-54
6395 fax -25 1295, hazel.mottram@bris.ac.uk, http://www.chm.bris.ac.uk/simsug

* INCHEBA, 35rd International Chemical Fair 15.–17.4.2003 Bratislava
Inf.: Ing. Ivan Veselý, INCHEBA, a.s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava,
Slovenská repub, +421 26-7272218 fax -2247101, ivesely@incheba.sk

* EKOTECHNIKA, 10th International Environment Protection Exhibi-
tion 15.–17.4.2003 Bratislava Inf.: Ing. Ivan Veselý, INCHEBA, a.s., Viedenská
cesta 3-7, 851 01 Bratislava, Slovenská repub, +421 26-7272218 fax -2247101,
ivesely@incheba.sk

* TAC2003, Interactions: People, Materials & Instrumentation for the
21st. Century 15.–16.4.2003 Huddersfield, UK Inf.: Richard Willson, Consumer
Healthcare R&D, St. George`s Avenue, Weybridge KT13 ODE, UK, + 44 (0) 1932
822-116, richard_willson@gsk.com, www.rsc.org/lap/rsccom/dab/ana012.htm

* SLOVLABORA, 1st Exhibition of Laboratory Technique 15.–17.4.2003
Bratislava Inf.: Ing. Ivan Veselý, INCHEBA, a.s., Viedenská cesta 3-7, 851 01
Bratislava, Slovenská repub, +421 26-7272218 fax -2247101, ivesely@incheba.sk

* SLOVREGULA, 7th Exhibition of Measuring and Regulation Techniques
15.–17.4.2003 Bratislava Inf.: Ing. Ivan Veselý, INCHEBA, a.s., Viedenská cesta
3-7, 851 01 Bratislava, Slovenská repub, +421 26-7272218 fax -2247101,
ivesely@incheba.sk

* Biophysical Complexity 2003 23.–25.4.2003 Southampton Inf.: George
Attard, Department of Chemistry, University of Southampton, Highfield,
Southampton, SO17 1BJ, UK, + 44 (0) 2380 593-019 fax -781, gza@soton.ac.uk,
http://www.complexity.soton.ac.uk

* ECTN 2003 24.–27.4.2003 Prague Inf.: pavel.drasar@vscht.cz,
http://www.csch.cz/ectn/ectn2003.htm

* 14th International Zeolite Conference 25.–30.4.2003 Cape Town Inf.: Mrs
Meg Winter, Department of Chemical Engineering, University of Cape Town,
Rondebosch 7701, South Africa, +27 (0)21 6-50 2752 fax -89 7579,
izc@chemeng.uct.ac.za, http://www.14izc.org.za

* 38th ESF/EUCHEM Conference on Stereochemistry 16.4.–2.5.2003 Lu-
cerne Inf.: Prof E. Peter Kundig, Department of Organic Chemistry, University of
Geneva, 30 quai Ernest Ansermet, Geneva CH-1211, Switzerland, fax: +41 22 328
7396, Peter.Kundig@chiorg.unige.ch, www.rsc.org/pdf/confs/ESF_EUCHEM2003.pdf

* 203rd Meeting of the Electrochemical Society, Inc. 27.4.–2.5.2003 Paris
Inf.: Brian E Rousavill, CAE, The Electrochemical Society, Inc., 10 South Main
Street, Pennington NJ 08534-2896, USA, ecs@electrochem.org, www.electrochem.org

* Polymorphism and Crystallisation (4th International Conference)
28.–29.4.2003 Chester, UK Inf.: Claire Davey, Scientific Update, Maycroft Place,
Stone Cross, Mayfield, East Sussex TN20 6EW, UK, +44 (0) 1435 87-3062 fax
-2764, claire@scientificupdate.co.uk, http://www.scientificupdate.co.uk

* Advances in Process Analytics & Control Technology (APACT)
28.–30.4.2003 York Inf.: Natalie Driscoll, Room 6.16, Colville Building, 48 North
Portland Street, Glasgow G1 1XN, UK, admin@cpact.com, http://www.cpact.com

* Recent Advances in Bioinorganic Chemistry 1.5.2003 Coventry, UK Inf.:
Stanley Langer, Royal Society of Chemistry, Burlington House, Piccadilly, London
W1J 0BA, UK, langers@rsc.org, www.rsc.org/science/inorganic.htm

* Bioorganometallic Chemistry: The First Organometallic Anti-Oestrogens
1.5.2003 Warwick, UK Inf.: Professor Peter Moore, UK, + 44 (0) 24 7652 3236,
p.moore@warwick.ac.uk, http://www.rsc.org/lap/rsccom/locsecs/localsec31.htm

* RSC Liverpool Section Trust AGM 1.5.2003 Merseyside, UK Inf.: John
Martin, UK, John.R.Martin@btinternet.com, www.rsc.org/lap/rsccom/locsecs/
localsec49.htm

* OVZDUŠÍ 2003 5.–7.5.2003 Brno Inf.: Prof. Dr. Ivan Holoubek, RECETOX
- TOCOEN & Associates, Kamenice 126/3, 625 00 Brno, Czech Republic, fax:
+420 5 47 121 431, holoubek@recetox.muni.cz, http://recetox.muni.cz/

* Unusual Behaviour of Organometallic Selective Oestrogen Receptor Mod-
ulators 6.5.2003 Bangor, UK Inf.: Dr Anna Croft, UK, a.k.croft@bangor.ac.uk,
http://www.rsc.org/lap/rsccom/locsecs/localsec56.htm

* ChemCon ASIA 6.–9.5.2003 Singapore Inf.: Robert Feierl, Feierl-Herzele
GmbH, Herbert Rauch Gasse 17, Laxenburg 2361, Austria, tel/fax: +43 (0) 2236
72757, office@chemcon.net, http://www.chemcon.net

* Synthesis and Mechanism - The Pedler/Ingold Symposium 6.5.2003 London
Inf.: Stanley Langer, RSC, Burlington House, Piccadilly, London W1J 0BA, UK,
langers@rsc.org, www.rsc.org/pdf/perkidiv/ perkMay03.pdf
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* Organic Compounds in Meteorites 7.5.2003 Plymouth, UK Inf.: Professor
Steve Rowland, UK, www.rsc.org/lap/rsccom/locsecs/localsec59.htm

* The 16th Lakeland Heterocyclic Symposium 8.–12.5.2003 Grasmere Inf.:
Paul Stevenson, Queens University, School of Chemistry, Belfast BT9 5AG, UK,
p.stevenson@qub.ac.uk, www.rsc.org/lap/rsccom/dab/perk003.htm

* Molecular Liquids - Routes from Local Order to Large-Scale Cooperativity
EuroConference 9.5.2003 Italy Inf.: Sally Lewis, EURESCO Office - European
Science Foundation, 1 quai Lezay-Marnesia, Strasbourg 67080, France, +33
388-767135, euresco@esf.org, http://www.esf.org/euresco/03/pc03062

* Annual General Meeting of the RSC Cumbrian Local Section Trust
9.5.2003 Whitehaven, UK Inf.: Robert Barlow, Secretary Cumbria Section Trust,
UK, Rob.L.Barlow@bnfl.com, www.rsc.org/lap/rsccom/locsecs/localsec35.htm

* CHIRAL Europe 2003 12.–14.5.2003 London Inf.: Claire Davey, Scientific
Update, Maycroft Place, Stone Cross, Mayfield, East Sussex TN20 6EW, UK, +44
(0) 1435 87-3062, claire@scientificupdate.co.uk, www.scientificupdate.co.uk

* 100 Years of Chromatography, 3rd Int. Symp. on Separations in the Bio-
Sciences 13.–18.5.2003 Moscow Inf.: Info: kolom@phyche.ac.ru

* Wastewater 2003 13.–15.5.2003 Olomouc Inf.: Prof. J. Wanner, VŠCHT
Praha, Ústav 217, Technická 5, 166 28 Praha 6, jiri.wanner@vscht.cz,
http://www.ace-cr.cz/htm/2003_wastewater/1CIRKUL-2003.pdf

* Synthetic and Mechanistic Studies on Silicon-Based Cross-Coupling Re-
actions 14.5.2003 UK Inf.: John Plater, University of Aberdeen, Department of
Chemistry, Meston Walk, Aberdeen AB24 3UE, UK, +44 (0) 1224 2729-27 fax -21,
m.j.plater@abdn.ac.uk, http://www.abdn.ac.uk/chemistry/

* III. Mezioborové setkání mladých chemiků a biologů Sigma-Aldrich
14.–17.05.2003 Žďárské vrchy Inf.: Martin Fusek, Sigma-Aldrich s.r.o., Pobřežní
46, 186 28 Praha 8, mfusek@eurnotes.sial.com

* ESF Programme in Functional Genomics 14.–17.5.2003 Prague Inf.:
http://www.esffg2003.org/

* The 26th International Symposium on Capillary Chromatography and
Electrophoresis 18.–22.5.2003 Las Vegas Inf.: Liza Hanson, Chromatography
Conferences, USA, +1 801-856 4240 fax -729 1013, liza_h_cce@yahoo.com,
http://chemwww.byu.edu/cce2003/

* European Symposium on Bio-Organic Chemistry (ESBOC) - Evolution
of Catalysis 16.–19.5.2003 UK Inf.: Bernard Golding, Department of Chemistry,
Newcastle University, Newcastle-upon-Tyne NE1 7RU, UK, 44 (0) 191 222-6647
fax -7070, http://www.esboc.org/

* EYP 2003: From Alchemy to Zymurgy 16.–18.5.2003 Newcastle, UK Inf.:
Diana Hort, Royal Society of Chemistry, Burlington House, Piccadilly, London
W1J 0BA, UK, hortd@rsc.org, www.rsc.org/pdf/confs/eyp2003.pdf

* 10th IUPAC International Symposium on Macromolecule-Metal Complexes
18.–23.5.2003 Moscow Inf.: Dr Anton L Maximov, Moscow State University, De-
partment of Chemistry, Leninskie Gory, Moscow 119992, Russia, 7 095 939-1951
fax -8568, max@petrol.chem.msu.ru, http://www.chem.msu.ru/eng/events/iupac10

* Fifth Advanced Level Workshop on Pharmacokinetic/Pharmacodynamic
18.–22.5.2003 Cambridge, UK Inf.: Judy Callanan, Royal Pharmaceutical Society
of Great Britain, 1 Lambeth High Street, London SE1 7JN, UK, + 44 (0) 20 7572
2-261 fax -506, science@rpsgb.org.uk, http://www.rpsgb.org.uk

* The 26th International Symposium on Capillary Chromatography and
Electrophoresis 18.–22.5.2003 Las Vegas, Nevada Inf.: Liza Hanson, Chromatog-
raphy Conferences, USA, +1 801-856 4240 fax -729 1013, liza_h_cce@yahoo.com,
http://chemwww.byu.edu/cce2003/

* EVINDRAF 2003 19.–20.5.2003 Boumerdes Inf.: Secretary, Sonatrach/IAP,
Avenue du 1er Novembre 35000, Boumerdes 35000, Algeria, evindraf@ya-
hoo.com, http://www.sonatrach-dz.com/evindraf2003.html

* ASME 3rd Annual MEMS Technology Seminar 19.–21.5.2003 Los An-
geles Inf.: Jennifer Burns, ASME, 3 Park Ave., 23S1 New York, NY 10016, USA,
burnsj@asme.org, www.asme.org/education/techsem/mems/mems.htm

* ACHEMA 2003: 27th International Exhibition-Congress on Chemical
Engineering, Environmental Protection and Biotechnology 19.–24.5.2003
Frankfurt, Germany Inf.: Ms. X. Wu, DECHEMA e.V, Theodor-Heuss-Allee 25,
Frankfurt am Main 60486, Germany, +49 (0) 69 7564-152 fax -176, lec-
ture@achema.de, http://www.dechema.de/homepage/welcome-e.html

* 11th International Conference on High Temperature Materials Chemistry
(HTMC XI) 19.–23.5.2003 Tokyo, Japan Inf.: Prof. Michio Yamawaki, University
of Tokyo, Graduate School of Engineering, 7-3-1 Hongo, Bunkyoku, Tokyo 113-
8656, Japan, yamawaki@q.t.u-tokyo.ac.jp, http://www.iupac.org/symposia/an-
nouncements/2003/190503_tokyo.html

* Drug Discovery Korea 20.–23.5.2003 South Korea Inf.: Seung pyo Chae,
Bioinformatics & Molecular Desing TIC, Soongsil Univ. 1-1 sangdo 5dong,
dongjakku, SEOUL 156-743, South Korea, chae@bmdrc.org, http://bmdrc.org

* 8th International Conference on Metallomesogens (ISM2003)
28.–31.5.2003 Namur-Wepion, Belgium Inf.: Koen Binnemans, Catholic Univer-
sity of Leuven, Department of Chemistry, Celestijnenlaan 200F, Leuven B-3001,
Belgium, +32 16 32 7-446 fax -992, Koen.Binnemans@chem.kuleuven.ac.be,
http://www.chem.kuleuven.ac.be/research/coord/congresism/index.htm

* Molecular Crystal Engineering - EuroConference on Design and Prepa-

ration of Molecular Materials 31.5.–5.6.2003 Italy Inf.: Euresco Office -, Euro-
pean Science Foundation, 1 quai Lezay-Marnésia, Strasbourg 67080, France, +33
388-767135 fax -366987, euresco@esf.org, www.esf.org/euresco/03/pc03191

* ICASS 2003 - The 49th International Conference on Analytical Sciences
and Spectroscopy 1.–4.6.2003 Ottawa Inf.: Nimal De Silva, Dept. Of Chemistry,
Carleton University, Ottawa, Ontario K1S 4B6, Canada, + 613 520-2600 fax -3749,
ndesilva@ccs.carleton.ca

* Ninth International Meeting on DNA Based Computers 1.–4.6.2003 Mad-
ison, Wisconsin Inf.: ostrand@chem.wisc.edu, http://analytical.chem.wisc.edu/DNA9/

* ESCAPE-13. 1.–4.6.2003 Lappeenranta, Finland Inf.: TSG-CONGRESS -
ESCAPE 13, Kaisaniemenkatu 3 B, FIN-00100 Helsinki, Finland, escape@
tsgcongress.fi, http://www.lut.fi/escape13

* 12th International Symposium on Intercalation Compounds (ISIC 12)
1.–5.6.2003 Poznan Inf.: Frąckowiak E, Faculty of Chemical Technology, Poznan
University of Technology, Poznan 60-965, Poland, fax: + 48 61 665 2571,
isic12@put.poznan.pl, http://isic12.fct.put.poznan.pl

* Liquid Crystals - Big is Beautiful 2.6.2003 Sheffield Inf.: Barry Hunt, UK,
b.hunt@sheffield.ac.uk, http://www.shef.ac.uk/chemistry/

* European Coatings Conference 'Fibre Board Coatings' 2.–3.6.2003
Berlin Inf.: Maice Sandmann, Vincentz Verlag, Coatings Events, PO Box 62 47,
Hannover 30062, Germany, events@coatings.de, http://www.coatings.de

* 1st International Forum - Analytics and Analysts 2.–6.6.2003 Voronezh,
Russia Inf.: Yakov I Korenman, Voronezh State Technological Academy,
Prospeckt Revolutsii 19, 349000-Voronezh, Russia, +7 732 55-4267 fax -3856,
korenman@vgta.vrn.ru, http://www.vgta.vrn.ru

* 10e giorante CID 4.–6.6.2003 Milano Inf.: Conference Secretariat,
++3902-2367216 fax -70608944, cidit@tin.it, www.ciditalia.it

* Inorganic Chemistry Conference 2003 8.–11.6.2003 Pretoria, South Africa
Inf.: Simon Lotz, University of Pretoria, Roperstreet, Pretoria 0002, South Africa,
slotz@postino.up.ac.za, http://www.unisa.ac.za/dept/che/conf03.html

* The XXth International Symposium on Molecular Beams 8.–13.6.2003
Lisboa, Portugal Inf.: Prof. Rui Filipe Marmont Lobo, Universidade Nova de Lisboa
(FCT), 2825 Monte Caparica, Portugal, molbeam@fct.unl.pt, http://events.fct.unl.pt/
molbeam/index.htm

NOS 2003, 38th National Organic Symposium 8.–12.6.2003 Bloomington
Inf.: www.nos2003.org

* Geoanalysis 2003 9.–11.6.2003 Rovaniemi, Finland Inf.: Lars-Martin
Westerberg, Geological Survey of Finland, P O Box 1237, Kuopio FIN-70211, Fin-
land, lars.westerberg@gsf.fi, http://www.gsf.fi/geoanalysis2003/

* Laboratory Automation & New Technologies in Chemical Development
(6th International Conference) 9.–11.6.2003 London Inf.: Claire Davey, Scientific
Update, Maycroft Place, Stone Cross, Mayfield, East Sussex TN20 6EW, UK,
claire@scientificupdate.co.uk, http://www.scientificupdate.co.uk

* The 8th Scandinavian Symposium on Chemometrics (SSC8)
14.–18.6.2003 Finland Inf.: Anna Mariager, The Swedish Chemical Society, The
Chemometric Division, Wallingatan 24 3 tr, Stockholm 111 24, Sweden,
anna@chemsoc.se, http://www.chemsoc.se/sidor/KK/ssc8/ssc8.htm

* 77th ACS Colloid and Surface Science Symposium 15.–16.6.2003 Atlanta,
USA Inf.: Andrea Bé, Georgia Institute of Technology, 200 Bobby Dodd Way, At-
lanta GA 30332-0512, USA, + 404 894-3317 fax -8266, andrea.be@ce.gatech.edu,
http://colloids2003.ce.gatech.edu

* 4th International Workshop on Physical Characterization of Pharma-
ceutical Solids 15.–20.6.2003 Stamford, USA Inf.: Angeline Zakrzewski, Assa In-
ternational, 3B East Lake Road, Danbury, CT 06811, USA, +1 203 312 0-682 fax
-722, workshops@assainternational.com, http://www.assainternational.com

* Mezinárodní konference Advanced Batteries and Accumulatores
15.–20.6.2003 Brno Inf.: vondrakj@iic.cas.cz, www.aba-brno.cz

* HPLC 2003: 27th Int. Symp. on High Performance Liquid Phase Separa-
tions and Related Techniques 15.–20.6.2003 Nice Inf.: Info: Prof. A.M. Siouffi,
Antoine-Michel.Siouffi@URF.u-3mrs.fr, http://hplc2003.u-3mrs.fr/acropolis.htm

* International Symposium on Sensors Science 16.-20.6.2003 Paris Inf.:
sensors@mdpi.org, www.mdpi.net/sensors/I3S

Second M. I. T. Conference on Computational Fluid and Solid Mechanics
17.–20.6.2003 Cambridge Inf.: K. J. Bathe, Massachusetts Inst. of Technology, Me-
chanical Engineering Department, Cambridge, MA 02139, USA, kjb@mit.edu

* Chemistry and the Environment 18.–22.6.2003 Kruševac, Yugoslavia Inf.:
The Serbian Chemical Society, Karnegieva 4, P.O.Box. 35-08, 11001 Belgrade, Yu-
goslavia, shdoffice@elab.tmf.bg.ac.yu, http://www.shd.org.yu/ChemEnv/

* 12th International Conference on X-Ray Absorption Fine Structure
(XAFS 12) 22.–27.6.2003 Sweden Inf.: Malmö Kongressbyrĺ, S:t Gertrud,
Östergatan 3, Malmö 211 25, Sweden, info-xafs12@maxlab.lu.se,
http://xafs12.maxlab.lu.se/

* 1st International Symposium on Nanotechnology in Construction
22.–25.6.2003 Scotland Inf.: Pavel Trtik, University of Paisley, School of Engi-
neering and Sciences, Paisley, Scotland PA1 2BE, UK, +44 (0) 141 8483-247 fax
-275, pavel.trtik@paisley.ac.uk, http://www.nanocom.org

* Gordon Research Conference on Thin Film and Crystal Growth Mecha-
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nisms 22.–27.6.2003 South Hadley, USA Inf.: Conference Application, Gordon Re-
search Conferences, P.O. Box 984, West Kingston RI 02892-0984, USA,
app@grcmail.grc.uri.edu, http://www.chem.cornell.edu/ThinFilm/

* 2003 ASEE Annual Conference 22.–25.6.2003 Nashville Inf.: Michael
Dingman, Director of Technical Programs, American Society for Engineering Edu-
cation, 202/331-3523, www.asee.org/conferences/annual2003/caps

* XV.celostátní seminář o separační chemii a analýze toxických látek
23.–25.6.2003 Lázně Bohdaneč Inf.: B.Uchytil, Institut ochrany obyvatelstva,
Kamenice 2, 251 68 Štiřín, tel/fax: 323 673 054, uchytilb@quick.cz

* Chemistry at Work - Event for Schools 24.–26.6.2003 Plymouth, UK Inf.:
http://www.rsc.org/lap/rsccom/locsecs/localsec59.htm

* Schools Summer Lecture: The Elements from the Big Bang to Lots of
Little Bangs 25.6.2003 Sheffield Inf.: Richard King, UK, r.m.king@shef-
field.ac.uk, http://www.rsc.org/lap/rsccom/locsecs/localsec57.htm

6th International Symposium on Biocatalysis and Biotransformations
28.6.–3.7.2003 Olomouc Inf.: Inst of Medical Cemistry and Biochemistry Faculty
of Medicine, Palacký University, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc, CZ, +420 68
563-2312 fax -2966, biotrans@tunw.upol.cz, www.biotrans2003.upol.cz

* The 2nd International Conference on Material for Advanced Technol-
ogies ICMAT 2003 29.6.–4.7.2003 Singapore Inf.: Rena Wong, Institute of Mate-
rials Research & Engineering, 3 Research Link, Singapore 117602, Singapore, +65
6-874 1975 fax -777 2393, icmat@mrs.org.sg, http://www.mrs.org.sg/icmat2003

* EUROCOMBI 2, the 2nd European Symposium on Combinatorial Sci-
ences 29.6.–3.7.2003 Copenhagen Inf.: Meldal Morten, Carlsberg Laboratory, De-
partment of Chemistry, Gamle Carlsberg Vej 10, Valby DK-2500, Denmark, +45
3327-5301 fax -4708, MPM@CRC.DK, http://www.crc.dk/escs/

* 16th International Meeting on NMR Spectroscopy 29.6.–3.7.2003 Cam-
bridge Inf.: Nicola Cuthbert, Royal Society of Chemistry, Burlington House,
Piccadilly, London W1J 0BA, UK, +44 (0)20 7440-8656 fax -1227, confer-
ences@rsc.org, http://www.rsc.org/lap/confs/mc6.htm

Cytochromoes P450 29.6.–3.7.2003 Prague Inf.: P450 2003 Secretariat,
Štěpánská 6/535, 120 00 Prague 2, cyp@2003@cbttravel.cz, www.cyp2003.cz

* PREP 2003: 16th International Symposium, Exhibit & Workshops on
Preparative/Process Chromatography - Ion Exchange, Adsorption/Desorption
Processes & Related Separation Techniques 29.6.–2.7.2003 San Francisco, USA
Inf.: Ms Janet Cunningham, BARR Enterprises, P.O. Box 279, Walkersville MD
21792, USA, +1 301 668-6001 fax -4312, janetbarr@aol.com,
http://www.prepsymposium.org

* International Rubber Conference 30.6.–3.7.2003 Nürnberg Inf.: Dipl.-Vw.
Fritz Katzensteiner, Deutsche Kuttschuk-Gesellschaft EV (DKG), Postfach 90 03
60, 60443 Frankfurt, Germany, ber.dkg@t-online.de, www.dkg-rubber.de

* Combichem Comes of Age: Applications and Developments 1.–3.7.2003
Cambridge Inf.: Elaine Wellingham, Field End House, Bude Close, Nailsea, Bristol
BS48 2FQ, UK, tel/fax: + 44 (0) 1275 853311, elaine.wellingham@ukgateway.net,
http://www.rsc.org/lap/rsccom/dab/perk005.htm

* 15th International Bioanalytical Forum 1.–4.7.2003 Guildford Inf.: Mrs G
Caminow, Chromatographic Society, Clarendon Chambers, 32 Clarendon Street,
Nottingham NG15JD, UK, 106056.276@compuserve.com, www.chromsoc.demon.co.uk

* RSC Teesside Section AGM and guest speaker 3.7.2003 Eaglescliffe, UK
Inf.: Neil Cameron, UK, + 44 (0) 191 374-3108 fax -4737, n.r.cameron@dur-
ham.ac.uk, http://www.rsc.org/lap/rsccom/locsecs/localsec61.htm

12th European Carbohydrate Symposium 6.–11.7.2003 Grenoble Inf.:
Secrétariat EuroCarb 12, CERMAV - CNRS, BP 53, 38041 Grenoble cedex 9,
France, eurocarb12@cermav.cnrs.fr, http://eurocarb12.cermav.cnrs.fr

* Proteomics: The Chemical Tools and Challenges 6.–8.7.2003 Cambridge
Inf.: Elaine Wellingham, Elaine Wellingham Organisation Conference Secretariat,
Field End House, Bude Close, Nailsea BS48 2FQ, UK, tel/fax: +44 (0)1275 853311,
confsec@blueyonder.co.uk

* New Materials for Electrochemical Systems 5th International Sympo-
sium 6.–11.7.2003 Canada Inf.: O. Savadogo, Bureau des Congres Universitaires -
New Materials, 6600 Cote-des-Neiges,suite 215, Montreal (Quebec), Canada,
newmat@congresbcu.com, http://www.newmaterials.polymtl.ca

* II Santa María Workshop on Chemistry - Devoted to Bioinorganic
Chemistry 7.–11.7.2003 Havana Inf.: Dr. Roberto Cao, University of Havana, Fac-
ulty of Chemistry, Havana 10400, Cuba, +53 7 87-92145 fax -33502,
stamariaworkshop@yahoo.com, http://www.geocities.com/stamariaworkshop/

* 9th European Symposium on Organic Reactivity ESOR 9 12.–17.7.2003
Norway Inf.: Per Kolsaker, Chem. Dept., University of Oslo, P.O.Box 1033
Blindern, Oslo N-0315, Norway, +47 22 85 5-607 fax -441, esor-9@kjemi.uio.no,
http://www.kjemi.uio.no/esor9/

* 16th International Conference on the Organic Solid State (ICCOSS XVI)
13.–18.7.2003 Sydney Inf.: Dr Roger Bishop, School of Chemical Sciences, The
University of New South Wales, Heffron Building, Sydney NSW 2052, Australia,
www.chem.unsw.edu.au/events/ICCOSS/ICCOSS-XVI-exp-int.html

* 2nd Harry Wiener International Memorial Conference on the Periodic
Table 14.–20.7.2003 Alberta, Canada Inf.: Prof R. Bruce King, The University of
Georgia, Department of Chemistry, Athens, Georgia 30602, USA, +1 706 542 1901,

rbking@sunchem.chem.uga.edu,www.rsc.org/pdf/confs/2ndHarryWConf0703.pdf
Nanoparticle Assemblies 14.–16.7.2003 Liverpool Inf.: Conferences and

Awards, Royal Society of Chemistry, Burlington House, London W1V 0BN, UK,
+44(0)207-4378656 fax -7341227, conferences@rsc.org, www.rsc.org/confer-
ences

42nd P.M.M. Microsymposium (IUPAC): Stabilization and Degradation
of Polymeric Materials 14.–17.7.2003 Praha Inf.: Sekretariát PMM, c/o, Ústav
Makromolekulární chemie AV ČR, Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6, CZ,
20403111 fax: 367981, sympo@imc.cas.cz

Bichemical Engineering (XIII) 2003 19.–23.7.2003 Boulder Inf.: Engi-
neering Conferences International, Six Metro Tech Center, Brooklin, New York,
NY 11201, USA, bhconf@poly.edu, www.engconfintl.org/3am.html

* 11th International Conference on Bioinorganic Chemistry (ICBIC 11)
19.–23.7.2003 Australia Inf.: Conference Secretariat, ICMS Pty Ltd, 84
Queensbridge Street, Southbank, Melbourne, Victoria 3006, Australia, +61 3 9682
02-44 fax -88, icbic11@icms.com.au, http://www.icms.com.au/icbic11

* American Crystallographic Association Annual Meeting 20.–24.7.2003
Keystone, USA Inf.: ACA, PO Box 96, Ellicott Station, Buffalo, NY 14205-0096,
USA, +1 716 856-9600 fax -4846, http://www.hwi.buffalo.edu/ACA/

22th P.M.M. Discussion Conf. (IUPAC): Spectroscopy of Partially Or-
dered Polymer Systems 21.–24.7.2003 Praha Inf.: Sekretariát PMM, c/o, Ústav
Makromolekulární chemie AV ČR, Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6, CZ,
20403111 fax: 367981, sympo@imc.cas.cz

* Synthesis in Organic Chemistry 21.–24.7.2003 Cambridge Inf.: Scientific
Affairs and Conferences, Royal Society of Chemistry, Burlington House,
Piccadilly, London W1J 0BA, UK, +44(0)207-4378656 fax -7341227, confer-
ences@rsc.org, www.rsc.org/conferences

XXIst International Conference on Photochemistry 26.–31.7.2003 Japan
Inf.: prof. N. Nakashima, Osaka City University, Dept. Of Chemistry, Sugimoto,
Sumiyoshi, Osaka 558-8585, Japan, +81 66605-2552, icp@sci.osaka-cu.ac.jp,
http://dolphin.ap.eng.osaka-u.ac.jp/icp21.html

* International Conference on Surface Chemistry, Thermal Methods and
Calorimetry in Honour of Professor David Dollimore 28.–31.7.2003 Salford,
UK Inf.: Dr. Alan Dyer, Science Research Institute, Chemistry Division, Cockcroft
Building, University of Salford, Salford M5 4WT, UK, Aldilp@aol.com,
http://www.rsc.org/pdf/andiv/tmgJuly03.pdf

* 6th International Conference on Material Chemistry (MC6)
29.7.–1.8.2003 Sheffield, UK Inf.: Nicola Cuthbert, Royal Society of Chemistry,
Burlington House, Piccadilly, London W1J 0BA, UK, +44 (0)20 7440-3323 fax
-1227, conferences@rsc.org, http://www.rsc.org/lap/confs/mc6.htm

* ZMPC 2003: International Symposium on Zeolites and Microporous
Crystals 3.–6.8.2003 Sapporo Inf.: Prof. Kohichi Segawa, Sophia University, 7-1
Kioi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8554, Japan, k-segawa@sophia.ac.jp,
http://ac3.as.akita-u.ac.jp/ZMPC2003/

* XVth Fechem Conference on Organometallic Chemistry 9.–15.8.2003
Zurich Inf.: Ferdinand Wild, Anorganisch-chemisches Institut, Universität Zürich,
Winterthurerstr. 190, Zürich 8057, Switzerland, + 41 1 635-4646 fax -6802,
fechem@aci.unizh.ch, http://www.fechem.unizh.ch

* 39th IUPAC Congress and 86th Conference of the Canadian Society for
Chemistry 10.–15.8.2003 Ottawa, Canada Inf.: Conference Services Office, Na-
tional research Council Canada, Building M-19 Montreal Road, Ottawa, Ontario,
K1A 0R6, Canada, iupac2003@ntc.ca, www.nrc.cz/confserv/iupac2003

Chemistry at the Interfaces 10.–15.8.2003 Ottawa Inf.: Linda Huskins, The
Chemical Institute of Canada, 130 Slater, Suite 550, Ottawa, Ontario K1P 6E2, Can-
ada, ihuskins@cheminst.ca, www.nrc.ca/confserv/iupac2003

* Seventh International Conference on Calixarenes 13.–16.8.2003 Vancou-
ver Inf.: John Sherman, Univ. of British Columbia, Dept. of Chemistry, 2036 Main
Mall, Vancouver V6T 1Z1, Canada, www.calix2003.uno.edu/

* 10th International Symposium on Inorganic Ring Systems (IRIS X)
17.–22.8.2003 Vermont, USA Inf.: Christopher Allen, University of Vermont De-
partment of Chemistry, Cook Physical Science Building, Burlington, Vermont
05405-0125, USA, iris@zoo.uvm.edu, http://www.uvm.edu/~irisx

* 6th International Workshop on the Crystal Growth of Organic Materials
17.–21.8.2003 Glasgow Inf.: Alison Whitely, Conference Secretariate CGOM 6,
CPD Unit, SPEME, University of Leeds, Leeds LS2 9JT, UK, +44 (0)113 343 2-494
fax -511, cpd.speme@leeds.ac.uk, http://bacg.newi.ac.uk/

* 5th International Conference on f-elements (ICFe) 24.–29.8.2003 Geneva
Inf.: Prof. Claude Piguet, Department of Inorganic Analytical Chemistry, Univer-
sity of Geneve, CH-1211 Genčve 4, Switzerland, +41 22 702 60-53 fax -69,
claude.piguet@chiam.unige.ch, http://ereswww.epfl.ch/icfe/

* The Second International Conference on Advanced Vibrational Spec-
troscopy, ICAVS-2 24.–29.8.2003 Nottingham Inf.: Ruth Smith, (Secretariat)
School of Chemistry, University of Nottingham, University Park, Nottingham NG7
2RD, UK, icavs@nottingham.ac.uk, http://www.icavs.org

* 10th European Conference on the Spectroscopy of Biological Molecules
30.8.–4.9.2003 Szeged, Hungary Inf.: ECSBM 2003, Institute of Biophysics, Bio-
logical Research Center, Temesvári krt. 62., H-6726 Szeged, Hungary,
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ecsbm2003@ecsbm2003.hu, http://www.ecsbm2003.hu/ecsbm2003.html
* EuropaCat-VI 31.8.–4.9.2003 Innsbruck Inf.: Claudia Martz, DECHEMA

e.V., P.O.Box 15 01 04, 60061 Frankfurt am Main, Germany, +49 (0)69 7564-129
fax -176, martz@dechema.de, http://www.europacat.org

* 5th Cambridge Symposium – Nucleic Acids Chemistry and Biology
31.8.–3.9.2003 Cambridge Inf.: Elaine Wellingham, Field End House, Bude Close,
Nailsea, Bristol BS48 2FQ, UK, www.rsc.org/lap/rsccom/dab/perk005.htm

* The 16th International Mass Spectrometry Society Conference (IMSC)
31.8.–5.9.2003 Edinburgh Inf.: John Monaghan, 16th IMSC Organising Commit-
tee, Orchard House, 172 High Street Yelling, St. Neots PE19 6SD, UK, + 44 (0)
1480 88 0-669 fax -059, www.imsc-edinburgh2003.com

* Variety in Chemistry Education 31.8.–2.9.2003 Dublin Inf.: Odilla
Finlayson, Dublin City University, Glasnevin, Dublin, Ireland, +353 (0) 1 7005409,
odilla.finlayson, http://www.physsci.ltsn.ac.uk

* Advances in Peptide, Protein and Nucleic Acid Vaccine Strategies
1.–5.9.2003 London Inf.: Roger Epton (Prof), Mayflower Worldwide Ltd, P.O. Box
13, Kingswinford, West Midlands DY6 0HR, UK, +44(0)13842-79324 fax -94463,
r.epton@mayflower.demon.co.uk, http://www.biocom.co.uk/vac2003.htm

Applications of Spectroscopy to Biomedical Problems 1.–3.9.2003
Nottingham Inf.: Conferences and Awards, Royal Society of Chemistry, Burlington
House, London W1V 0BN, UK, +44(0)207-4378656 fax -7341227, confer-
ences@rsc.org, www.rsc.org/conferences

* Third European-American School in Forensic Genetics and Mayo Clinic
Course in Advanced Molecular and Cellular Medicine 1.–5.9.2003 Zagreb Inf.:
Dragan Primorac, Split University Hospital, Spinciceva 1, Split 21000, Croatia,
+385-9826 4844 fax -1370 4509, dragan.primorac@st.tel.hr, http://www.euro-
pean-americangeneticsmeetings.org

* 8th International Symposium on Solid Phase Synthesis and Combina-
torial Chemical Libraries 2.–6.9.2003 London Inf.: Professor Roger Epton, May-
flower Worldwide Ltd, P.O. Box 13, Kingswinford, West Midlands DY6 0HR, UK,
r.epton@mayflower.demon.co.uk, http://www.biocom.co.uk

* Drug Discovery, Development and Delivery – Proteomic, Combinatorial
and Other Molecular Strategies 2.–6.9.2003 London Inf.: Roger Epton (Prof),
Mayflower Worldwide Ltd, P.O. Box 13, Kingswinford, West Midlands DY6 0HR,
UK, r.epton@mayflower.demon.co.uk, http://www.biocom.co.uk/vac2003.htm

* Frontiers in Chemical Biology: Biomolecular Dynamics and Force Gen-
eration 2.–4.9.2003 Manchester Inf.: Simon Edwards, Royal Society of Chemistry,
Burlington House, Piccadilly, London W1J 0BA, UK, +44(0)207-4403308 fax
-7341887, edwardss@rsc.org, http://www.rsc.org/science/lifescience.htm

* International Symposium on Combustion Processes 2.–5.9.2003 Ustron,
Poland Inf.: Andrzej Szlek, Institute of Thermal Technology, Konarskiego, Gliwice
44-100, Poland, +48 32 237-1189 fax -2872, socp18@itc.ise.polsl.gliwice.pl,
http://www.ise.polsl.gliwice.pl

* ECSSC-9 9th European Conference on Solid State Chemistry
3.–6.9.2003 Stuttgart Inf.: Leo van Wullen, Max Planck Institute for Solid State Re-
search, Heisenbergstr. 1, Stuttgart 70569, Germany, + 49 711 68915-09 fax -02,
leo.van.wuellen@fkf.mpg.de, http://www.mpi-stuttgart.mpg.de/jansen/ecssc9

* Electron Microscopy and Analysis Group Conference 2003 3.–5.9.2003
Oxford Inf.: Jasmina Bolfek-Radovani, The Institute of Physics, 76 Portland Place,
London W1B 1NT, UK, http://physics.iop.org/IOP/Confs/EMG/

* Molecular Liquids – Routes from Local Order to Large-Scale
Cooperativity EuroConference 5.–10.9.2003 Italy Inf.: Sally Lewis, EURESCO
Office - European Science Foundation, 1 quai Lezay-Marnesia, Strasbourg 67080,
France, euresco@esf.org, http://www.esf.org/euresco/03/pc03062

* SIS03 Separation of Ionic Solutes 6.–11.9.2003 Podbanske, Slovakia Inf.:
Fedor Macasek, Comenius University, Mlynska dolina CH-1, Bratislava SK-84215,
Slovakia, macasek@fns.uniba.sk, http://www.fns.uniba.sk/~kjd/sis03.htm

* 10th Congress of the European Society of Photobiology 6.–11.9.2003 Vi-
enna Inf.: Vienna Medical School, Alser Strasse 4, A - 1090 Vienna, Austria, of-
fice@esp2003.org, http://www.esp2003.org

226th ACS Natl. Mtg. 7.–12.9.2003 New York Inf.: ACS Meetings, 115-16th
St., N.W., Washington, D.C. 20036, USA, natlmtgs@acs.org

* 4th International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Al-
loying (INCOME 2003) 7.–11.9.2003 Braunschweig Inf.: Klaus Dieter Becker,
Technical University of Braunschweig, Hans-Sommer-Strasse 10, Braunschweig
D-38106, Germany, +49 531 3915-341 fax -305, INCOME2003@tu-bs.de,
http://www.tu-bs.de/INCOME2003

* 5th Meeting of the European Federation of EPR Groups 7.–11.9.2003
Lisboa Inf.: J. Paulo Telo, Instituto Superior Técnico, Av. Rovisco Pais, Lisboa
1049-001, Portugal, +351 2184-17879 fax -90844, jptelo@popsrv.ist.utl.pt,
http://dequim.ist.utl.pt/EFEPR

* 6th International Symposium on Environmental Geochemistry (ISEG)
7.–11.9.2003 Edinburgh Inf.: Janet Beard, In Conference Ltd, 10b Broughton Street
Lane, Edinburgh EH1 3LY, UK, +44 (0) 131 556-9245 fax -9638,
janet@in-conference.org.uk, http://www.iseg2003.com

* Colloquium Spectroscopicum Internationale CSI XXXIII 7.–12.9.2003
Granada Inf.: Alfredo Sanz-Medel, University of Oviedo, Department of Physical

and Analytical Chemistry, Julián Clavería, 8, Oviedo 33006, Spain, +34 985 10
3-474 fax -125, asm@sauron.quimica.uniovi.es, http://www.csixxxiii.org

* Densom – Dendrimer Soft Self-Assembly Systems 7.–11.9.2003 York Inf.:
Aileen Partanen, University of Hull, Department of Chemistry, Cottingham Road,
Hull HU6 7RX, UK, +44 (0)1482 46-5485 fax -6411, a.m.partanen@hull.ac.uk,
http://www.hull.ac.uk/DENSOM

* PhandTA 7 - Int. Conference / Workshop on Pharmacy and Applied
Physical Chemistry 7.–11.9.2003 Innsbruck Inf.: Erwin Marti, eurostar-science,
c/o Solvias AG, WKL-127.5.26, Basel CH-4002, Switzerland, +41 61 686 6-168,
www.eurostar-science.org/conferences/phandta7.htm

* 12th SCI-RSC Medicinal Chemistry Symposium 7.–10.9.2003 Cambridge
Inf.: Jacqui Maguire, Society of Chemical Industry, 14 / 15 Belgrave Square, Lon-
don SW1X 8PS, UK, +44(0)207-5981562 fax -2357743, jacqui.maguire@soci.org,
http://www.rsc.org/pdf/indusdiv/ind009sept03.pdf

55. zjazd chemických společnosti 8.–12.9.2003 Košice Inf.: 55. zjazd
chemických společností, VČ a ZS Rektorát TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice,
SR, karol.florian@tuke.sk

* Dalton Discussion 6: Organometallic Chemistry and Catalysis
9.–11.9.2003 York Inf.: Christine Hall, Royal Society of Chemistry, Burlington
House, Piccadilly, London W1J 0BA, UK, +44(0)207-440 3336 fax -7341227, con-
ferences@rsc.org, http://www.rsc.org/lap/rsccom/dab/daltodiv.htm

* Design of Inhibitors for Proteolytic Cascades 9.9.2003 Stevenage, UK Inf.:
Meetings Office, Society Activities, The Biochemical Society, 59 Portland Place,
London W1B 1QW, UK, www.biochemistry.org/meetings/default.htm

* 57th Harden Conference – Proteinase Structure and Function
10.–13.9.2003 Oxford Inf.: Sophie Gabriac, LGC (Teddington) Ltd, Queens Road,
Teddington TW11 0LY, UK, www.biochemsoc.org/meetings/harden.htm

* ESOC 13 10.–15.9.2003 Dubrovnik Inf.: Vitomir Sunjic, Division of Or-
ganic Chemistry and Biochemistry, Bijenicka cesta 54, P.O. Box 180, Zagreb
10002, Croatia, +385 1 468 01-08 fax -95, sunjic@rudjer.irb.hr

* Particle Systems Analysis 2003 10.–12.9.2003 Harrogate Inf.: Ron Buxton,
Particle Technology Ltd, Station Yard Ind Estate, Hatton, Derbys DE65 5DU, UK,
particle@rsc.org, http://www.rsc.org/lap/rsccom/dab/ana010.htm

* International Conference of Computational Methods in Sciences and
Engineering (ICCMSE 2003) 12.–16.9.2003 Kastoria, Greece Inf.: Helen Rallis,
Secretary of ICCMSE, University of Peloponnese, 26 Menelaou Street, Amfithea
Paleon Faliron, Athens GR-175 64, Greece, tel/fax: +30210 94 20 091,
iccmse@uop.gr, http://www.uop.gr/~iccmse/

20. Konference o izoprenoidech 12.–18.9.2003 Liberec Inf.: Dr. L. Kohout,
ÚOCHB AV ČR, Flemingovo nám. 2, 16610 Praha 6, 02-20183200

* Materials Discussion 6: Controlled Polymer Architectures-From Micro
to Meso Scale 12.–14.9.2003 Durham Inf.: Christine Hall, Royal Society of Chem-
istry, Burlington House, Piccadilly, London W1J 0BA, UK, +44 (0) 20 7-440 3336
fax -734 1227, conferences@rsc.org, http://www.rsc.org/MD6

* The 5th International Symposium on Speciation of Elements in Biologi-
cal, Environmental and Toxicological Sciences 13.–16.9.2003 Almunecar, Spain
Inf.: J. M. Marchante-Gayon, University of Oviedo, Department of Physical and
Analytical Chemistry, C/Julian Claveria, 8., Oviedo 33006, Spain, +34 985 10
3-484 fax -125, marchant@correo.uniovi.es, http://www10.uniovi.es/speciation

* 11th International Colloid and Surface Conference 15.–19.9.2003 Paraná,
Brazil Inf.: Deivis Maggi, PJ Events - Congress and Fairs, Rua José Risseto, 1023
Sta. Felicidade, Curitiba - Paraná 82015010, Brazil, +55 41 37-21177 fax -41094,
pjeventos@pjeventos.com.br, http://www.collsurfconference.com.br

* VEIT 2003 13th International Summer School on Vacuum, Electron and
Ion Technologies 15.–19.9.2003 Varna, Bulgaria Inf.: Nikolay Guerassimov, Insti-
tute of Electronics at the Bulgarian Academy of Sciences, 72 Tzarigradsko
Chaussee, Sofia 1784, Bulgaria, +359 2 97-45013 fax -53201, veit@ie.bas.bg,
http://www.veit.8k.com

* Vitaminy 2003 – Antioxidanty a volné radikály 15.–17.9.2003 Pardubice
Inf.: Ing. Aleš Horna, CSc., RADANAL s.r.o., Okružní 613, 530 03 Pardubice, CZ,
0042 46 665-0618 fax -1181, horna@radanal.cz, www.radanal.cz

* International Symposium on Pharmaceutical Chemistry (ISPC-4)
17.–19.9.2003 Istambul Inf.: Prof. Dr. Dilek EROL CChem MRSC, Faculty of
Pharmacy, Hacettepe University, www.ispc.hacettepe.edu.tr

5th International Symposium on the Role of Soy Announced 21.–25.9.2003
Orlando Inf.: AOCS, P.O. Box 3489, Champaign, IL 61826-3489, USA, 1-217
35-92344 fax -18091, meetings@aocs.org

* ECIS2003 - European Colloid and Interface Society 21.–26.9.2003 Flor-
ence Inf.: Pierandrea Lo Nostro, CSGI c/o Dept. Chemistry, University of Florence,
via della Lastruccia 3, Sesto Fiorentino 50019, Italy, +39 055 457 30-10 fax -36,
ecis2003@csgi.unifi.it, http://www.csgi.unifi.it/ecis.html

* Euro Food Chem XII 24.–26.9.2003 Bruges, Belgium Inf.: Rudy Senten,
KVCV food division, Karel Mertensstraat 15, Antwerpen B-2020, Belgium,
http://allserv.rug.ac.be/~hdbraban/VCV-EFC12home.html

* Gold 2003 28.9.–1.10.2003 Vancouver Inf.: Technical Programme Coordi-
nator Gold 2003, World Gold Council, 45 Pall Mall, London SW1Y 5JG, UK, +44
(0)20 7-930 5171 fax -839 6561, gold2003@gold.org, http://www.gold2003.org
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* 10th European Conference on Applications of Surface and Interface
Analysis 5.–10.10.2003 Berlin Inf.: www.bam.de/ecasia03.htm

* 6th International Conference on Role of Formaldehyde in Biological Sys-
tems 12.–16.10.2003 Pécs, Hungary Inf.: Dr. Ernő TYIHÁK, Ph.D., D.Sc., Plant
Protection Institute,Hungarian Academy of Sciences, P.O. Box 102, H-1525 Buda-
pest, Hungary, (36-1)48 77-515 fax -555, etyih@nki.hu

* 204th Meeting of the Electrochemical Society, Inc. 12.–17.10.2003 Or-
lando, Florida Inf.: Brian E Rounsavill, CAE, The Electrochemical Society, Inc., 10
South Main Street, Pennington, 08534-2896, USA, +1 609 737-1902 fax -2473,
ecs@electrochem.org, http://www.electrochem.org

* 25th World Congress of the International Society for Fat Research (ISF)
12.–15.10.2003 Bordeaux Inf.: Sylvain CLAUDE, ISF President ONIDOL, 12 ave-
nue George V, 75008 Paris, France, www.isfnet.org/congress

* APHYS-2003 1st International Meeting on Applied Physics
15.–18.10.2003 Badajoz, Spain Inf.: Antonio Mendez-Vilas, Formatex, C /
Encarnación, 3 1șE, Badajoz 06001, Spain, tel/fax: +34 924 258 615, secretar-
iat@formatex.org, http://www.formatex.org/aphys2003/aphys2003.htm

* 8th Eurasia Conference on Chemical Sciences (EuAsC2S-8)
20.–23.10.2003 Hanoi, Vietnam Inf.: Huynh Van Trung, Chemical Society of Viet-
nam, 2, Pham Ngu Lao Str., Hanoi, Vietnam, tel/fax: +84 4 8267498,
csv@netnam.vn, http://www.csv.org.vn/sukien_02.html

* XIII Congreso Argentino de Catálisis y 2° Congreso Mercosur de
Catálisis 22.–24.10.2003 Córdoba, Argentina Inf.: Eduardo Herrero, Universidad
Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba, Ciudad Universitaria, Córdoba
5016, Argentina, tel/fax: +54 351 4690585, catalisis@scdt.frc.utn.edu.ar,
http://www.catalisis.frc.utn.edu.ar

* False Alarms: Chemistry and the Media 2.11.2003 Durham Inf.: Stuart
Leslie, UK, + 44 (0)191374-3155 fax -4737, stuart.leslie@durham. ac.uk,
http://www.dur.ac.uk/chemical.society/lectures.html

* Chemistry in the Oil Industry VIII 3.–5.11.2003 Manchester Inf.: Ruth
Lane, RSC Speciality Chemicals Sector, Howell Croft, Cow Lane, Norley,
Frodsham WA6 8PW, UK, www.meeting.co.uk

* 24th the Biggest Trade Faire in ASIA for Chemical Machines and Equip-
ment Engineering, Environmental Control Technologies an Materials
4.–7.11.2003 Tokyo Inf.: The Society of Chemical Engineers, Japan, Japan Man-
agement Asocciation, +81 3 3434-1391 fax -8076, inchem@convention.jma.or.jp,
http://www.cschi.cz/urppz/akce23.asp

* ISPPP 2003: International Symposium on the Separation of Proteins,
Peptides and Polynucleotides 9.–12.11.2003 Palm Beach, Florida, USA Inf.: Ms.
Janet Cunningham, BARR Enterprises, PO BOX 279, Walkersville MD 21793, UK,
+1 301 668-6001 fax -4312, janetbarr@aol.com, http://www.isppp.org

The Ninth International Kyoto Conference on New Aspects of Organic
Chemistry 10.–14.11.2003 Kyoto Inf.: Prof. Shoichi Kusumoto, Dept. Of Chemis-
try, Osaka University, 1-1 Machikaneyama, Toyonaka, Osaka 560-0043, Japan,
ikcoc9@chem.sci.osaka-u.ac.jp, http://www.coop.osaka-u.ac.jp/ikcoc-9/

* EFEE 2. mezinárodní konference o trhavinách a výbušninách
10.–12.11.2003 Praha, Hotel Pyramida Inf.: European Federation of Explosives En-
gineers, fax: +420 2 2108 2366, paper@explosives.cz, www.explosives.cz

* Applications and Benefits of Cost-Effective Environmental Ecotoxicity
Testing 16.–18.11.2003 Manchester Inf.: Elaine Wellingham, Field End House,
Bude Close, Nailsea, Bristol BS48 2FQ, UK, tel/fax: +44 (0)1275 853311,
confsec@blueyonder.co.uk, http://www.rsc.org/lap/rsccom/dab/scaf015.htm

* 6th International Conference on Magnesium, Alloys and Their Applica-
tions 18.–20.11.2003 Germany Inf.: Vera Hausen, Deutsche Gesellschaft, für
Materialkunde e.V., Hamburger Allee 26, 60486 Frankfurt, Germany, [+49] 69
7917-743 fax -733, magnesium@dgm.de, http://www.dgm.de/magnesium/

* International Congress of Chemistry and Environment ICCE - 2003
27.–29.12.2003 India Inf.: Dr.Shankar Lal Gargh, International Congress of Chem-
istry and Environment, House No.80,Scheme No.54,A.B.Road,Vijayna, Indore
452010, India, sgargh@yahoo.com, http://www.chemenviron.com

* 8th International Symposium on Hyphenated Techniques in Chromatog-
raphy and Hyphenated Chromatographic Analyzers (HTC-8) 4.–6.2.2004
Bruges, Belgium Inf.: Robert Smits, Ordibo bvba, Atn. HTC Congress Secretariat,
Lucas Henninckstraat 18, Wilrijk B-2610, Belgium, +32 58 5-23116 fax -14575,
htc@ordibo.be, http://www.ordibo.be/htc

* PREP-2004: 17th International Symposium, Exhibit & Workshops on
Preparative/Process Chromatography, Ion Exchange, Adsorption/Desorption
Processes & Related Separation Techniques 23.–26.3.2004 Baltimore Inf.: Janet
Cunningham, Barr Enterprises, P O Box 279, Walkersville, MD 21793, USA, + 301
668-6001 fax -4312, janetbarr@aol.com, http://www.prepsymposium.org

Ripening Characterization & Technology 21.–25.3.2004 Prague Inf.:
Vladimír Filip, Institute of Chemical Technology, Prague, Technická 3, 16628
Prague 6, ++4202 2435-3268 fax -3285, vladimir.filip@vscht.cz

227th ACS Natl. Mtg. 28.3.–2.4.2004 Anaheim Inf.: ACS Meetings, 115-16th
St., N.W., Washington, D.C. 20036, USA, natlmtgs@acs.org

* Starch 2004: 3rd International Meeting on Starch Structure and Func-
tionality 29.–30.3.2004 Cambridge Inf.: Mrs M A Staff, Cavendish Laboratory,

Madingley Road, Cambridge, CB3 0HE, UK, +44 (0)1223 337-007 fax -000,
mas32@phy.cam.ac.uk, http://www.rsc.org/pdf/scaf/scaf006mar04.pdf

* Food Colloids 2004: Interactions, Microstructure and Processing
18.–21.4.2004 Harrogate, UK Inf.: Ms Caroline Eliot, Procter Department of Food
Science, University of Leeds, Leeds LS2 9JT, UK, fax: +44 (0) 113 233 2982, con-
ference@foodcolloids.com, www.foodcolloids.com/conference2004/index.htm

* 15th International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Anal-
ysis (PBA 2004) 2.–6.5.2004 Florence Inf.: Sergio Pinzauti, Dept. Pharmaceutical
Sciences, University of Florence, Via G. Capponi 9, Florence, Italy, fax: +39 055
240776, pinz@farmfi.scifarm.unifi.it, http://www.pba.2004.com

* ChemCon 2004 3.–7.5.2004 Berlin Inf.: Robert Feierl, Feierl-Herzele
GmbH, Herbert Rauch Gasse 17, Laxenburg, A-2361, Austria, +43 (0) 2236 72757,
office@chemcon.net, http://www.chemcon.net

* XIth International Symposium (analytical chemistry) 5.–8.5.2004 Beijing
Inf.: Prof. Dr. Xinrong Zhang, Department Chemistry, Tsinghua University,
Beijing, 100084, China, xrzhang@chem.tsinghua.edu.cn

* 205th Meeting of the Electrochemical Society, Inc. 9.–14.5.2004 San An-
tonio, Texas Inf.: Brian E Rounsavill, CAE, The Electrochemical Society, Inc., 10
South Main Street, Pennington, 08534-2896, USA, +1 609 737-1902 fax -2473,
ecs@electrochem.org, http://www.electrochem.org

* 11th International Symposium on Mycotoxins and Phycotoxins
11.–15.5.2004 Maryland, USA. Inf.: Dr. Douglas Park, Food and Drug Administra-
tion, CFSAN, 200 CStreet, SW, Washington, DC 20204, USA,
dpark@cfsan.fda.gov

* ESEAC2004, 10th International Conference on Electroanalysis
6.–10.6.2004 Ireland Inf.: Donal Leech, National University of Ireland, Galway,
Department of Chemistry, University Rd., Galway, Ireland, +353 91512-149 fax
-523, donal.leech@nuigalway.ie, http://www.nuigalway.ie/eseac2004

* 14th International Congress on Photobiology 10.–15.6.2004 South Korea
Inf.: General Secretariat, ICP-2004, South Korea, +82 31 2-733822 fax -012157,
photos@khu.ac.kr, http://photos.or.kr/ICP2004

* HPLC 2004 12.–18.6.2004 Philadelphia Inf.: Ms. Janet Cunningham, BARR
Enterprises, PO BOX 279, Walkersville MD 21793, UK, +1 301 668-6001 fax
-4312, janetbarr@aol.com, http://www.isppp.org

* International Conference on Phosphorus Chemistry 4.–9.7.2004 Bir-
mingham, UK Inf.: Laraine Rowley, Rhodia, Oak House, Reeds Crescent, Watford,
WD24 4QP, UK, + 44 (0) 192348-5868 fax -5913, laraine.rowley@eu.rhodia.com,
http://www.phos.chem.tohoku.ac.jp/icpc15/

* IEX2004 4.–7.4.2004 Cambridge Inf.: Deborah Norcross, SCI, 14 Belgrave
Square, London SW1X 8PS, UK, www.soci.org/IEX2004

* 7th International Symposium on Carbanion Chemistry (ISCC-7)
7.–11.7.2004 Alicante, Spain Inf.: Miguel Yus, Universidad de Alicante, Alicante,
Spain, +34 9659035-48 fax -49, yus@ua.es, http://www.ua.es/en/index.html

* 13th International Congress on Catalysis 11.–16.7.2004 Paris Inf.:
Michčle Breysse, Lab. Réactivité de Surface, 4 pl. Jussieu, Tour 54, 2nd étage, Paris
75252, France, www.ccr.jussieu.fr/lrs/13ICC.htm

* Chirality 2004 11.–14.7.2003 New York Inf.: Ms. Janet Cunningham,
BARR Enterprises, PO BOX 279, Walkersville MD 21793, UK, +1 301 668-6001
fax -4312, janetbarr@aol.com, http://www.isppp.org

43rd P.M.M. Microsymposium (IUPAC): Polymer Gels 12.–15.7.2004
Praha Inf.: Sekretariát PMM, c/o, Ústav Makromolekulární chemie AV ČR,
Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6, CZ, sympo@imc.cas.cz

* Molecular Quantum Mechanics 24.–29.7.2004 Cambridge Inf.: David
Clary, University College London, 20 Gordon St, London, WC1H OAJ, UK, +44
(0) 20 7679-1488 fax -4560, d.c.clary@ucl.ac.uk, http://www.ccqc.uga.edu/Handy

* 22nd International Carbohydrate Symposium 25.–30.7.2004 Warwick
Inf.: Mrs Penny Mohamed, Royal Society of Chemistry, Burlington House,
Piccadilly, London W1J 0BA, UK, www.rsc.org/lap/confs/carbohydrate.htm

228th ACS Natl. Mtg. 22.–27.8.2004 Philadelphia Inf.: ACS Meetings,
115-16th St., N.W., Washington, D.C. 20036, USA, (202)872-4396 fax -6128,
natlmtgs@acs.org

* 7th European Biological Inorganic Chemistry Conference (EUROBIC 7)
29.8.–2.9.2004 Garmisch-Partenkirchen, Inf. www.uni-dortmund.de/eurobic7

* Euroanalysis XIII 6.–10.9.2004 Salamanca Inf.: Viajes Iberia Congresos,
c/San Bernardo, 20, Madrid E-28015, Spain, + 34 91 531-9449 fax -4543,
congresos.madrid@viajesiberia.com, http://www.euroanalysis13.com

* 9th International Conference on Plasma Source Mass Spectrometry
12.–17.9.2004 Durham Inf.: Grenville Holland, University of Durham, UK, South
Road, Durham DH1 3LE, UK, +44 (0) 191 374-2526 fax -2510, j.g.holland@dur-
ham.ac.uk, http://www.dur.ac.uk/geolsci.www/Conferences/holland.htm

* 206th Meeting of the Electrochemical Society, Inc. 3.–8.10.2004 Hono-
lulu, Hawaii Inf.: Brian E Rounsavill, CAE, The Electrochemical Society, Inc., 10
South Main Street, Pennington 08534-2896, USA, +1 609 737- 1902 fax -2743,
ecs@electrochem.org, http://www.electrochem.org

* ESEAC2004, 10th International Conference on Electroanalysis
6.–10.6.2004 Galway, Ireland Inf.: Donal Leech, National University of Ireland,
Galway, Galway, Ireland, +353 91512-149 fax -523, donal.leech@nuigalway.ie,
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http://www.nuigalway.ie/eseac2004
* 12th International Biotechnology Symposium 17.–22.10.2004 Santiago,

Chile Inf.: Prof. Juan A. Asenjo, University of Chile, Beauchef 861, Santiago, Chile,
juasenjo@cec.uchile.cl, http://www.conicyt.cl/IBS2004/

229th ACS Natl. Mtg. 13.–18.3.2005 San Diego Inf.: ACS Meetings,

115-16th St., N.W., Washington, D.C. 20036, USA, (202)872-4396 fax -6128,
natlmtgs@acs.org

230th ACS Natl. Mtg. 28.8.–2.9.2005 Washington Inf.: ACS Meetings,
115-16th St., N.W., Washington, D.C. 20036, USA, (202)872-4396 fax -6128,
natlmtgs@acs.org

Noví členové ČSCH

Babrňáková Lenka, studující SPŠCH Pardubice
Bacílek Jaromír, Ing., CSc., PORAPIS Praha
Baláková Ludmila, Ing., LF MU Brno
Beneš Michal, Ing., VŠCHT Praha
Boháč Michal, Mgr., PřF MU v Brně, NCBR, Brno
Brenner Otakar, Ing., CSc., ATG,s.r.o. Praha
Burjanová Jana, studující Gymnázium Praha
Cichý Dalibor, Kyjov
Čeganová Lucie, Ing., ÚOCHB AV ČR Praha
Černá Šárka, Bc., VŠCHT Praha
Černý Josef, studující VŠCHT Praha
Červinková Alexandra, Lázně Toušeň
Dominová Dana, Ing., Oddělení hygienických laboratoří Třebíč
Doupal Antonín, studující VŠCHT Praha
Drabina Pavel, Ing., Frýdlant nad Ostravicí
Drahoš Bohuslav, studující PřF UK Praha
Dreiseitlová Jana, studující VŠCHT Praha
Dřímalová Eugenie, Ing., CPN spol. s r.o., Ústí nad Orlicí
Eminger Stanislav, Ing., CSc., EMPLA Hradec Králové
Halúzka Miloš, Mgr., PřF MU Brno
Hannibalová Jitka, studující SOŠ Chemická Praha
Hochman Jan, studující PřF UK Praha
Horák Tomáš, studující VŠCHT Praha
Hořčicová Denisa
Hulová Dagmar, studující PřF MU Brno
Chvojková Blanka, SPŠPT - Pardubice
Jelínek Luděk, Ing., PhD., VŠCHT Praha
Jirsa Ondřej, studující VŠCHT Praha
Jurčíková Dagmar, Ing., Universita Pardubice
Kačenka Michal, studující Gymnázium B.Třebízského Slaný
Kalčíková Jana, studující VŠCHT Praha
Kazda Václav, studující Gymnázium Prachatice
Kielar Filip, studující VŠCHT Praha
Klisáková Helena, Ing., ÚFCH JH AV ČR Praha
Kluka Martin, studující Gymnázium Šternberk
Klvaňa Robert, Ing., VŠCHT Praha
Kočí Vladimír, Ing., PhD., VŠCHT Praha
Kolčavová Tereza, studující SOŠ Chemická Praha
Koutná Pavlína, studující PřF MU Brno
Kovanda Viktor, Ing., Univerzita Pardubice
Křečková Ilona, studující VŠCHT Praha
Kříha Tomáš, studující SOŠ Chemická Praha
Kučerová Jindřiška, Ing., PhD., MZLU Brno
Kysilka Ondřej, studující Gymnazium J. S. Machara, Čelákovice
Luňáčková Petra, studující VŠCHT Praha
Macháňová Andrea, studující VŠCHT Praha
Machníková Eva, Ing., VŠCHT Praha
Manuchová Petra, studující SOŠ Chemická Praha
Matoušek Václav, studující Gymnázium České Budějovice

Mořkovský Libor, studující Gymnázium České Budějovice
Moulis František, studující Gymnazium Plzeň
Musilová Lenka, studující VŠCHT Praha
Nitková Ludmila, studující VŠCHT Praha
Novotný Tomáš, studující Gymnázium Praha
Ondruška Vladimír, studující FCHT VUT Brno
Otrusina Jiří, Ing., Aqua - styl, spol. s r.o., Prostějov
Palian Zbigniew, Ing., Mgr., CPN, spol. s r.o., Ústí nad Orlicí
Páv Ondřej, Ing., ÚOCHB AV ČR Praha
Peroutka Jaroslav, studující SOŠ Chemická Praha
Peroutková Martina, studující VŠCHT Praha
Pešková Markéta, Ing., Univerzita Pardubice
Pešková Petra, studující Gymnázium Praha
Petrželka Jan, Ing., Fosfa, a.s. Břeclav
Pisková Martina, studující SOŠ Chemická Praha
Potužník Jan, studující Gymnázium Praha
Pragerová Monika, studující SOŠ Chemická Praha
Přechová Olga, Ing., VŠCHT Praha
Richterová Valerie, Mgr., PřF MU Brno
Rybáček Jiří, studující VŠCHT Praha
Řeha David, Mgr., ÚFCH JH AV ČR Praha
Sedláček Ondřej, studující Gymnázium Uherské Hradiště
Schubertová Ivana, Ing., CPN, spol. s r.o., Ústí nad Orlicí
Sihelníková Lucie, studující VŠCHT Praha
Skalická Markéta, studující VŠCHT Praha
Sklenovský Petr, studující Universita Palackého Olomouc
Slánská Simona, studující SOŠ Chemická Praha
Smrček Stanislav, Ing., PřF UK Praha
Ston Radek, Ing., Univerzita Pardubice
Ševčík Petr, studující VUT Brno
Šimonová Petra, Ing., Universita Pardubice
Škodová Veronika, studující VŠCHT Praha
Šmejkal Karel, Mgr., VFU Brno
Špačková Naďa, Mgr., PhD., BFÚ AV ČR Brno
Štumr František, Ing., SEDIA, s.r.o., Pardubice
Švejcarová Simona, studující SOŠ Chemická Praha
Trilčová Anežka, studující VŠCHT Praha
Tunka Ondřej, studující PřF UP Olomouc
Urbánková Dagmar, studující VŠCHT Praha
Valdauf Jiří, Ing., Praha
Vančo Ján, Ústav chemických léčiv, Brno
Veinlichová Alena, studující Universita Palackého Olomouc
Vinšová Hana, studující VŠCHT Praha
Vlková Leona, PřF UK Praha
Vodeničarová Nelita, Ing., PhD., CPN, spol. s r.o., Ústí nad Orlicí
Voznicová Radka, Mgr., PřF MU Brno
Vránská Petra, Mgr., PhD., VUT Brno
Wágner Tomáš, Doc. Ing., CSc., Univerzita Pardubice
Zemek Ondřej, studující Gymnázium České Budějovice
Zelený Tomáš, studující Universita Palackého Olomouc
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Výročí a jubilea

Jubilanti v roce 2003

90 let
Ing. František Plzák, (4.6.), dříve SPŠCH Praha, nyní v důchodu

85 let
Ing. Jiří Růžička, DrSc., (15.4.), dříve VÚ stomatologický Praha,

nyní v důchodu Praha
RNDr. Věra Blumová, CSc., (29.4.), dříve VÚZORT Praha,

nyní v důchodu Praha
Doc. Dr. Ing. Ludvík Diviš, CSc., (6.5.), dříve VŠCHT Praha,

nyní v důchodu Praha

80 let
Dipl. Ing. Drahomír Filák, (24.3.), Sdruženie kresťanských

vedecko-technických pracovníkov a vynálezcov Bratislava,
Slovensko

RNDr. Antonín Heyrovský, (21.5.), dříve Chemický ústav Karlovy
univerzity Praha, nyní v důchodu Praha

Ing. František Daněček, (2.6.), dříve SPŠ konzervárenská Bzenec,
nyní v důchodu Ježov

RNDr. Vladimír Hanuš, CSc., (5.6.), dříve ÚFCH J.H. AV ČR Praha,
nyní v důchodu Praha

Ing. Vladimír Čížek, (6.6.), dříve Chemické závody Litvínov,
nyní v důchodu Louny

Karel Doležal, profesor, (30.6.), dříve Pedagogická škola Karlovy Vary,
nyní v důchodu Praha

75 let
Ing. Jaroslav Beran, (12.2.), dříve ČKD Polovodiče,

nyní v důchodu Praha
RNDr. Milan Beránek, (15.2.), dříve Spolek pro chemickou a hutní

výrobu Ústí nad Labem, nyní v důchodu Ústí nad Labem
Ing. Vladimír Pekárek, CSc., (4.3.), dříve ÚACH AV ČR Praha,

nyní v důchodu Praha
Ing. Tomáš Míšek, DrSc., (1.4.), dříve VÚ chemických zařízení Praha,

nyní v důchodu Praha
Ing. Jiří Lašek, CSc., (21.4.), dříve Fyzikální ústav AV ČR Praha,

nyní v důchodu Praha
Prof. RNDr. Iška Hauzar, CSc., (2.5.), dříve Pedagogická fakulta UK

Praha, nyní v důchodu Praha
Ing. Josef Exner, CSc., (20.5.), dříve ÚNBR AV ČR Praha,

nyní v důchodu Červený Kostelec
Doc. RNDr. Ladislav Skurský, CSc., (2.6.), dříve PřF Masarykovy

Univerzity Brno, nyní v důchodu Brno
Prof. Ing. Jan Pokorný, DrSc., (30.6.), dříve VŠCHT Praha,

nyní v důchodu Praha

70 let
Ing. Zvonimír Nový, (1.4.), Západočeské papírny, Plzeň
RNDr. Jana Šímová, (3.4.), nyní v důchodu Plzeň
Ing. Vratislav Velich, CSc., (3.4.), VŠCHT Praha

Ing. Vladislav Malý, (19.4.), Spojené závody na výrobu karborunda a
elektritu Benátky nad Jizerou

RNDr. Ivan Král, (4.5.), Závody přesného strojírenství a.s. Zlín
Ing. Vít Lukeš, (6.5.), ÚOCHB AV ČR Praha
RNDr. Věra Vaňková, (1.6.), Sportovní škola Kladno
prom. chem. Zdeněk Prusík, CSc., (11.6.), ÚOCHB AV ČR Praha
PhDr. Eva Pešinová, (30.6.), ČSCHI Praha

65 let
RNDr. Věra Vaisarová, CSc., (11.4.), redakce Collection Praha
Ing. Eva Holečková, (14.4.), VŠCHT Praha
Ing. Josef Fryčka, (21.4.), OSEVA PRO s.r.o., VÚ olejnin Opava
RNDr. Květuše Poljaková, CSc., (3.5.), VZÚ Ostrava -Kunčice
Ing. Hana Mouchová, CSc., (18.5.), VÚ rostlinné výroby Praha
Doc. Ing. Ivan Fořt, DrSc., (28.5.), ČVUT Praha
RNDr. Jiří Jindra, CSc., (7.6.), ÚSD AV ČR Praha
Ing. Jiří Fusek, CSc., (24.6.), ÚANCH AV ČR Praha

60 let
Ing. Zdenko Procházka, CSc., (8.4.), ÚOCHB AV ČR Praha
Ing. Ivan Dobáš, CSc., (25.4.), SYNPO, a.s. Pardubice
Ing. Jaroslava Langpaulová, (26.4.), dříve MF ČR Praha ,

nyní v důchodu Praha
promovaný chemik Vladimír Tolar, (29.4.), PřF UK Praha
Prof. RNDr. Milan Kubíček, CSc., (4.5.), VŠCHT Praha
Ing. Jindřiška Marková, (4.5.), nyní v důchodu Choceň
Ing. Karel Šindelář, CSc., (5.5.), VÚFB Dolní Měcholupy
Doc. Ing. Miloš Nevřiva, CSc., (8.5.), VŠCHT Praha
RNDr. Vladimír Dobisík, (25.5.), FVL UK Praha
RNDr. Josef Pola, CSc., (2.6.), ÚCHP AV ČR Praha
Doc. Ing. Jaromír Šňupárek, CSc. (10.6.), Univerzita Pardubice
Ing. Zbyněk Plzák, CSc., (25.6.), ÚANCH AV ČR Praha
Prof. RNDr. Jan Lasovský, CSc., (27.6.), PřF Univerzita Palackého

Olomouc

Blahopřejeme

Zemřelí členové Společnosti

Prof. Ing. Stanislav Kotrlý, CSc., dříve Univerzita Pardubice,
zemřel dne 24. 8. 2002 ve věku 74 let

Doc. RNDr. Čestmír Jech, CSc., dříve ÚFCH JH AV ČR Praha,
zemřel dne 9. 9. 2002 ve věku nedožitých 77 let

RNDr. Jaroslav Kopřiva, dříve ředitel Gymnasia Kojetín,
zemřel dne 29. 9. 2002 ve věku nedožitých 71 let

Prof. Ing. Milan Drdák, DrSc., děkan FCH VUT Brno,
zemřel dne 5. 10. 2002 ve věku 53 let

Čest jejich památce
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