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Úvodník

Vážení čtenáři,

dovolte, abych vám úvodem jménem celého nového
Hlavního výboru České společnosti chemické a jeho předsednictva popřál šťastný a úspěšný rok 2018. Jak jistě víte,
loňský rok byl pro naši společnost rokem volebním, tedy
rokem rekapitulací, ale zároveň i výhledů do budoucna.
Mezi hlavní úkoly, s kterými minulý Hlavní výbor
a jeho předsednictvo vstoupilo do svého volebního období,
patřilo:
 poskytování zázemí pro odbornou činnost poboček
i odborných skupin, včetně zajišťování konferenčního
servisu,
 udržování vysoké úrovně mezinárodních aktivit ČSCH
v rámci Evropské unie,
 udržení Chemických listů na úrovni „výkladní skříně“
české chemie a ČSCH,
 řešení nazrávajícího generačního problému v ČSCH,
 medializace chemie a přínosu chemického a farmaceutického průmyslu pro společnost.
Podrobnější zhodnocení úspěchů či neúspěchů při
plnění těchto cílů najdete ve „Zprávě odstupujícího předsednictva za volební období 2013–2017“, která je
k dispozici na novém webu ČSCH (http://www.csch.cz/).
Pro toto shrnutí pouze konstatuji, že většinu výše vytčených cílů se dařilo plnit. Mezi významnějšími úspěchy je
možno jmenovat organizaci 68. Sjezdu chemiků v Praze,
na kterém byl po dlouhé době zvrácen trend klesajícího
počtu účastníků, aktivity ČSCH v EuCheMS a zejména
v konsorciu ChemPubSoc Europe, v němž je ČSCH spoluvydavatelem celé série evropských chemických časopisů,
nebo postupné zvyšování impakt faktoru Chemických listů
po oddělení nové řady Czech Chemical Society Symposium
Series (CCSSS). Méně úspěšné byly snahy předsednictva
o aktivizaci mladých chemiků uvnitř ČSCH a zřízení samostatné „Sekce mladých“. Tento úkol by se mělo pokusit
dořešit nové předsednictvo. Zajímavou novinkou, vedoucí
potenciálně ke zvýšení viditelnosti i dopadu ČSCH, je převod reprezentace české chemické komunity v IUPAC
z Národního komitétu pro čistou a aplikovanou chemii při
AV ČR na ČSCH. Pro tyto aktivity byla v ČSCH zřízena
nová odborná skupina „Nomenklatura, terminologie
a kontakty s IUPAC“. Jednou z posledních aktivit minulého předsednictva bylo zprovoznění nových webových stránek ČSCH. Ačkoliv většinová odezva na jejich vzhled
i funkci je pozitivní, trpí samozřejmě celou řadou
„dětských nemocí“ a nové předsednictvo bude vděčné za
všechny náměty na jejich zlepšení a upozornění na nepřesnosti či dokonce chyby.
Nový Hlavní výbor ČSCH na volební období 2018 až
2021 se volil z celkem 23 kandidátů. Nasazením on-line

elektronického systému tajné volby se podařilo výrazně
zvýšit volební účast. Do šestnáctičlenného HV byli zvoleni:
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. (Brno)
prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. (Praha)
Ing. Markéta Bláhová (Praha)
prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc. ( Praha)
prof. Ing. Martin Fusek, CSc. (Praha)
prof. Ing. Jan John, CSc. (Praha)
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (Brno)
doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. (Ústí nad Labem)
prof. RNDr. Oldřich Lapčík, Ph.D. (Praha)
doc. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D. (Praha)
doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D. (Ostrava)
prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc. (Praha)
prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D. (Pardubice)
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. (Olomouc)
doc. RNDr. Irena Valterová, CSc. (Praha)
prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc. (Praha)
Náhradníky HV se stali doc. RNDr. Libor Kvítek,
CSc., Ing. Petr Beier, Ph.D. a prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. Do revizní komise byli zvoleni RNDr. Karolina
Schwarzová, Ph.D. (Praha), Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.
(Praha) a doc. Ing. Kateřina Valentová, Ph.D. (Praha).
Na 1. ustavujícím zasedání, které se konalo dne
24.11.2017, zvolil nový HV předsednictvo, jehož členy se
stali prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D., prof. RNDr. Pavel
Drašar, DSc., prof. Ing. Jan John, CSc., doc. Ing. Tomáš
Navrátil, Ph.D., doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D., prof.
Ing. Petra Šulcová, Ph.D. a prof. RNDr. Jitka Ulrichová,
CSc. Osmým, nevoleným, členem předsednictva (a zároveň
i HV) je v souladu se stanovami ČSCH vedoucí redaktor
Chemických listů, prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc.
Na svém prvním zasedání si předsednictvo zvolilo svého
předsedu, kterým se znovu stal prof. Ing. Jan John, CSc.
Ve funkcích prvního a druhého místopředsedy budou pracovat prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. a prof. RNDr.
Pavel Drašar, DSc., hospodářem ČSCH byla zvolena prof.
Ing. Petra Šulcová, Ph.D.
Jménem celého nového Hlavního výboru ČSCH bych
vám, vážení čtenáři, závěrem rád slíbil, že se vynasnažíme,
aby i v tomto volebním období ČSCH zůstala jednou
z nevýznamnějších, největších a nejvlivnějších odborných
společností ve svazku ČSVTS, uznávanou jak doma, tak
i v zahraničí. Obdobně jako v předchozích letech si nám
všem dovoluji popřát, aby k pocitu štěstí v roce 2018,
které jsem vám přál úvodem tohoto textu, přispívalo
i uspokojení z aktivit České společnosti chemické.
Jan John
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