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  citujeme z úvodníku bulletinu FONS 2/2001

    Vážení a milí přátelé,          

Důležité je, že jsme úspěšně zvládli poslední týden v květnu, kdy se v Praze konal 14. Evropský kongres klinické chemie
a laboratorní mediciny, Euromedlab 2001. Byla to veliká akce, jejíž zajištění si vyžádalo značné množství času početného

kolektivu nejen našich členů.

Bylo mnoho věcí k zajišťování a koordinování. Při tom se pracovalo s velkými soubory. Vždyť účastníků, kteří složili
sjezdový poplatek bylo kolem 2.800 a započítáme-li i firmy se svými spolupracovníky a ostatní aparát, pak lze hovořit o 4

070 osobách. Jenom posterů bylo 1106.

Proto jsme také přistupovali k zahajovacímu ceremoniálu s velkým respektem. Ale ukázalo se, že ta spousta hodin
věnovaných přípravě kongresu se vyplatila a tak celá akce proběhla od zahajovacího ceremoniálu až po uzavírací
ceremoniál plynule a nerušeně. Jaké bylo navíc naše překvapení, když jak zahraniční, tak i tuzemští účastníci se o celé
akci vyjadřovali více jak kladně. Pochvalovali si objekt, ve kterém kongres probíhal, úroveň přednášek a doprovodné

akce.

Dovolte mi proto, abych všem členům naší Společnosti, kteří pracovali v organizačním výboru nebo i jako externisté
vypomáhali při kontrole abstraktů, agentuře Carolina, cestovní kanceláři CBT Praha, agentuře Triumf Praha, pracovníkům
kongresového centra a techickému sekretariátu Euromedlabu - Emmezeta Congressi srdečně poděkoval za vynikající

práci a za jejich velký podíl na úspěchu kongresu.

Zvláště bych rád poděkoval prof. Paličkovi, bez jehož zkušeností, přehledu , píle a profesionálního vedení přípravy celého
kongresu bychom takových úspěchů nedosáhli.

Teď by následovala celá řada jmen, jejichž nositelé se větší či menší měrou, nezištně, bez ohledu na svůj volný čas
přípravě kongresu rovněž věnoval. Nemohu vyjmenovat všechny protože by to zabralo celou stránku. Tak snad jen
několik, kteří toho měli " naloženo" požehnaně: Ing. Vávrová, doc. Jabor, prim. Verner, prof. Engliš, Dr. Kocna, Dr.
Friedecký, Ing. Nováková, Zuzana Tesařová, Renata Karlová a mnoho a mnoho dalších.Těm, které jsem nejmenoval se

omlouvám. Děkuji všem. Máte moje uznání a úctu.

Nejpočetnější výpravou byli Italové. Potěšitelné je, že hned druhou nejpočetnější skupinou byli Češi. I to je
vynikající.Vždyť to byl i náš 5. Sjezd společnosti klinické biochemie. Na tomto místě je třeba poděkovat sponzorujícím
firmám za to, že umožnili celé řadě našich členů účast na tak významné odborné akci. Požádali jsme spolupracující firmy,
aby nám laskavě sdělily, kolika našim odborníkům účast sponzorovaly. Pokud odpověděly, děkuji za to. Alespoň jim mohu

při této příležitosti poděkovat za tak významnou spolupráci.

Děkuji proto těmto firmám: Alfa-Dialab, Biovendor, DOT, Medesa, Olympus, Orion, Pliva- Lachema, Randox, Roche.
Pokud jsem na někoho zapomněl, omlouvám se, ale nemáme zpětnou informaci.

Postupem času se dojmy z kongresu začnou vytrácet, ale rozhodně i po letech si všichni vzpomenou na večer v Obecním
domě s jeho nádhernými sály a příjemnou atmosférou tvořenou hudbou, plnými stoly a přátelskými setkáními.

Ale život jde dál a tak se u příležitosti kongresu v Praze se sešel vědecký výbor kongresu IFCC v Kyoto 2002, organizační
výbor evropského kongresu v Barceloně 2003 a na plenárním zasedání FESCC byl odhlasován další evropský kongres v

Glasgowě 2005 a Uchazeči o další evropský kongres v r. 2007 jsou Amstrdam a Zagreb. 

Váš    

Karel Kalla      

                                                                       


