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Libor Grubhoffer napsal clenum CSBMB:
Vážení a milí, kolegyně a kolegové,
zdravím Vás srdečně v čase trvající koronavirové pandemie jakkoliv již s výrazně
uvolňovánými opatřeními. Po nesnadném rozhodování ve výboru naší společnosti i
organizačním výboru kongresu jsme se nakonec rozhodli XXVI. Biochemický kongres 2020
v Českých Budějovicích letos neuspořádat a přeložit jej na rok 2021. Vzhledem k tomu, že
v našem tradičním zářijovém termínu se v přístím roce budou konat v jihočeské metropoli
dvě další konference uchýlili jsme se k předsunutí termínu na dny 29. srpna až 1. září 2021
při zachovánní původního plánu uspořádat jej poprvé nejenom jako česko-slovenské setkání,
ale jako mezinárodní (středoevropský) kongres s účastí biochemiků a molekulárních biologů z
Rakouska a Německa, případně Polska a Maďarska a též se studentským workshopem. Při
nezbytnosti vyrovnat se skutečností, že by nebylo rozumné riskovat a sjezd v nějaké jeho
minimalizované verzi přeci jenom usputečnit, mám největší radot z toho, že řada již
realizovaných organizačních počinů nepříjde vniveč a bude se nam hodit pro přístí rok. Patří
mezi ně i překvapění, které jsme Vám chystali v podobě inscentace populárního
dokumentárního dramatu "Elegance molekuly" v provedení herců Dejvickéhop divadla při
zahajovacím večeru. Vedení Dejvického divadla bylo tak moc vstřícné a laskavé, že jsme
uvedení nejlepší divadlení hry roku 2018 v České republice získali i pro náhradní termín 31.
srpna 2021 na závěr kongresu. Patří mu za to naše veliké poděkování stejně jako vedení
Jihočeského divadla, které nám poskytne historickou budovu divadla k provedení inscenace.
Naše chystané tajemství jsem tímto odtajnil a to proto, abych Vás patřičně naladil a získal v
co největším počtu k účasti na XXVI. Biochemickém kongresu 2020 v Českých
Budějovicích ve dnech 29. srpna až 1. září 2021.
Vážení a milí, kolegové a kolegyně, život nám nesutále připomína, že čas plyne jako voda v
řece, a než se nadějeme bude tady rok 2021 a s ním i náš kongres na konci srpna. Dovolte,
abych Vás za sebe i jménem všech kolegyň a kolegů z vědeckého i organizačního výboru z
celého srdce pozval k nám do jižních Čech na příští biochemiocký sjzed.
Přeji Vám krásné jaro i další roční období roku 2020 navzdory okolnostem covidové
pandemie a srdecně Vás zdravím, buďte zdravi!
Váš,
Libor Grubhoffer
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