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Na počátku 21. století 

Staletí se pravidelně střídají a s nimi i nálady ve spo-
lečnosti a přístup jednotlivců a spolků k sobě navzájem 
a ke společenské realitě �sui generis�. Česká chemická 
společnost pro�la mnoha různými obdobími, ale dá se říci, 
�e poslední přelom století ji zastihl ve velmi dobrém stavu 
a to po v�ech stránkách (li�ky si obvykle chválí vlastní 
ocasy).  

Členská základna je stabilní a dokonce i často platí 
příspěvky, její �vlajková loď� � časopis Chemické listy 
dosáhl na své poměry astronomických bibliografických 
ukazatelů, společnost je aktivní členkou mnoha mezinárod-
ních uskupení a bruselskými mecená�i �tědře financova-
ných projektů a co dokonce, v Praze se bude konat ve 
dnech 26. � 30. srpna 2012, pod patronací ČSCH čtvrtý 
celoevropský kongres chemiků. (Po prvém kongresu 
v Budape�ti před dvěma lety, po druhém v Turínu letos 
a po třetím v Norimberku za dva roky.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co více by bylo potřeba pro dobro a zdar spolku? U� 

jen málo. U� jen říci těm, kteří se o to v�echno zaslou�ili 
a dnes a denně zasluhují, kvalifikované �DĚKUJEME�. 
Česká společnost chemická proto usnesením svého nejvy�-
�ího orgánu, Hlavního výboru, zřídila tzv. �Medaili 
ČSCH�, která se zařadí mezi nejvy��í ocenění udělovaná 
Společností. Medaile je to svého druhu unikátní z několika 
aspektů, ať ji� uměleckých nebo technických, tak i spole-
čenských. Jejím autorem je jeden z nejlep�ích medailérů 
u nás, autor řady mincí, medailí, universitních insignií atd. 
atd. akademický sochař Vladimír Oppl. Ra�bu provedl pan 
Petr Kazda ve firmě Triga-K, která vyrábí m.j. státní vy-

znamenání pro Hrad. A konečně, a to je to nejdůle�itěj�í, 
medaile smí být udělena Hlavním výborem pouze takové-
mu člověku, který se najednou a) zaslou�il o ČSCH a b) 
mimořádně vyznamenal na poli chemických a příbuzných 
věd. 

Aby byla podtr�ena mimořádná úroveň této medaile, 
určil Hlavní výbor ČSCH, �e její prvé dva kusy budou na 
jubilejním 60. sjezdu českých a slovenských chemických 

asociací předány nositeli Nobelovy ceny za chemii prof. 
Jean-Marie Lehnovi, který se významně zaslou�il o podpo-
ru kvalitních mladých chemiků u nás, o iniciaci série 
presti�ních chemických časopisů, jejich� je ČSCH spolu-
vlastníkem, ale i o mnoho osobních kontaktů a spolupráci 
s českou chemií, včetně pořádání citovaného Sjezdu. Dru-
hým oceněným je pak dlouholetý bývalý předseda Společ-
nosti, prof. Vilím �imánek, který mimo nesporné zásluhy 
o ČSCH, Asociaci českých chemických společností atd. 
atd. je ve světě znám jako čelný český představitel oboru 
lékařské chemie. �Quod bonum, felix, faustum, 
fortunatumque sit�. 
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