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Dvacátého října oslavil 80. narozeniny český vědec 
světové proslulosti, prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc. 
Jubilant se narodil v roce 1928 v Bratislavě. V roce 1952 
absolvoval Vysokou �kolu chemicko-technologického in�e-
nýrství v Praze. Prvním působi�těm prof. Zahradníka byl 
Ústav hygieny práce a chorob z povolání, kde se věnoval 
studiu vztahů mezi strukturou a biologickou účinností. 
Jako jeden z prvních u nás  se začal zabývat kvantovou 
chemií. V roce 1961 pře�el na Ústav fyzikální chemie 
ČSAV, kde byl po řadu let vedoucím oddělení aplikované 
kvantové chemie. Později vedl v tomto ústavu skupinu teo-
rie chemické reaktivity. V roce 1968 se habilitoval na Pří-
rodovědecké fakultě UK v Praze pro obor fyzikální chemie, 
profesorem se na té�e fakultě stal v roce 1992. V letech 
1965-1990 byl hostujícím profesorem na jedenácti univer-
zitách v Evropě. V roce 1990 se stal ředitelem Ústavu fyzi-
kální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR. V roce 1993 
byl zvolen prvním předsedou Akademie věd České republi-
ky a v roce 2001 jejím čestným předsedou.  Za svůj přínos 
vědě a společnosti byl  prof. Zahradník vyznamenán mno-
ha poctami, v roce 1998 převzal z rukou prezidenta ČR 
Václava Havla Medaili za zásluhy I. stupně. 

Česká společnost chemická se rozhodla věnovat leto�-
nímu jubileu prof. Zahradníka číslo Chemických listů, 
které se Vám právě dostává do rukou. Je to v historii časo-
pisu poprvé, kdy je celé číslo věnováno vědecké osobnosti. 
V databázi Web of Science je uvedeno, �e prof. Zahradník 
uveřejnil v Chemických listech celkem 56 příspěvků, co� 
ho řadí mezi nejplodněj�í autory tohoto časopisu vůbec. 
Prof. Zahradník vykonal a koná pro českou chemii a Che-
mické listy mnoho. Způsobem jemu vlastním strhává svým 
elánem a neotřelým slohem, diskuse s ním jsou pro nás 
stále plné inspirací. Ať ho potě�í nejen jemu dedikované  
číslo, ale i v�echna čísla následující ! 

 
Jitka Ulrichová a Bohumil Kratochvíl 

 
 

Rudolf Zahradník: kvantová chemie, česká věda, 
občanská anga�ovanost 

 
O Rudolfovi Zahradníkovi bylo u� mnoho napsáno 

zejména u příle�itosti jeho �ivotních jubileí. V oslavném 
�ivotopise bych asi nepři�el s ničím novým a proto uvedu 
toto speciální číslo Chemických listů několika osobními 
vzpomínkami. 

Rudolfa Zahradníka jsem poznal v roce 1963, kdy 
jsem chodil na jeho předná�ky o kvantové chemii. To byly 
předná�ky ú�asné, jiné ne� mnohých jiných pedagogů Pří-
rodovědecké fakulty UK. Byly to předná�ky interaktivní, 
prezentované s jeho tak charakteristickým zápalem, 
a hlavně, byly o kvantové chemii, tedy oboru, který byl 
vlastně téměř na indexu. Ta doba nebyla zas a� tak daleko 

od časů, kdy kybernetika byla bur�oazní pavědou, teorie 
rezonance se nepředná�ela, Lysenkovo učení sice odezně-
lo, ale o DNA se teprve začínalo předná�et a Heisenber-
gův princip neurčitosti byl zpochybňován. A proto ten 
zájem mezi studenty o kvalitní předná�ky z kvantové che-
mie. Také zkou�ka byla netradiční. V písemné části jsme 
při ře�ení příkladů mohli chodit do knihovny a mohli jsme 
mít k ruce učebnice. �lo o to najít metodu ře�ení a u� méně 
o to, jestli se při výpočtu někde udělala chyba.  

Později jsem se s Rudolfem Zahradníkem setkával 
i mimo chemii, proto�e jsme shodou okolností měli několik 
společných přátel. A v době, kdy jsem byl redaktorem Che-
mických listů, byla redakční sekretářkou jeho �ena Milena 
a tak jsme se vídali i prostřednictvím tohoto časopisu. 

Nové období v jeho �ivotě nastalo listopadem 1989. 
Do té doby vědec s politickými problémy se vracel ze za-
hraničí a v�ichni, pravděpodobně a� na něj, jsme věděli, �e 
bude ředitelem Ústavu fyzikální chemie Akademie věd 
a spoléhali jsme se na to, �e se chopí transformace na�í 
vědy. Vzpomínám si, �e jsem před Ústavem organické che-
mie a biochemie tehdej�í ČSAV potkal Petra Čárského, 
Zahradníkova bývalého studenta, v té době ji� renomova-
ného vědce, kdy� s kytkou v ruce ho odjí�děl na leti�tě při-
vítat a vlastně mu sdělit, co ho čeká. 

Snad právě proto, �e jsme se blí�e znali, mě Rudolf 
Zahradník oslovil v roce 1993, kdy bylo víceméně jasné, �e 
bude zvolen předsedou Akademie věd, a doporučil mě 

Prof. Rudolf Zahradník osmdesátníkem 
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Akademickému sněmu ke zvolení do Akademické Rady 
a později i jako místopředsedu  Akademie věd. Byla to 
doba velkých změn v celé společnosti a samozřejmě 
i v oblasti vědy. Na Akademii věd se vedly nevybíravé 
a iracionální útoky, předev�ím ze strany odborně slabých 
výzkumníků, ale i některých politiků a dokonce i renomo-
vaných vědců. V pozadí těchto útoků, které se kupodivu čas 
od času stále je�tě objevují, byla snaha podřídit nejlep�í 
vědecké týmy a osobnosti průměru, případně je přinutit 
k odchodu z vědy a u�etřené finance si rozdělit. Na�těstí 
ale v čele Akademie věd stál právě Rudolf Zahradník, který 
s buldočím úsilím dokázal přesvědčit racionálními argu-
menty rozhodující lidi, �e civilizovaný stát potřebuje vedle 
kvalitních univerzit i kvalitní instituci neuniverzitního vý-
zkumu. Dnes je to samozřejmé, takové instituce existují ve 
v�ech civilizovaných státech, kde se v nich věnují výlučně 
vědě včetně otevírání nových, zpravidla mezioborových 
směrů. Ostatně úvahy Jana Evangelisty Purkyně ukazují, 
�e my�lenka na potřebu a vznik Akademie věd v Čechách 
se formovala u� v polovině 19. století. 

Rudolf Zahradník se v�ak nevěnoval jen řízení Akade-
mie věd. Jako občan vědomý si přelomové doby často for-
muloval my�lenky obecné a hlasitě je říkal, někdy k neli-
bosti politiků. Častěji ale politici jeho argumenty pou�ívali  
− alespoň v tom projevili zdravý rozum.  

Za své zásluhy o vědu a o Akademii věd byl Rudolf 
Zahradník zvolen do�ivotním čestným předsedou Akademie 
věd. Je�tě ne� se tak ale stalo, prosadil zalo�ení Učené 
společnosti České republiky. Potřeba této instituce vznikla 
po tom, kdy byl zru�en institut akademiků a členů kore-
spondentů Akademie věd. Do�lo k tomu krátce po politic-
kých změnách v roce 1989. Rozhodnutí o tom bylo tehdy 
obtí�né, proto�e vět�ina akademiků a členů korespondentů 
byli renomovaní vědci. Bohu�el se ale v době normalizace 
mezi členy Akademie dostaly politické figurky a také lidé 
sice vědecky vcelku zdatní, ale současně politicky za nor-
malizace příli� anga�ovaní. Po dlouhých debatách padlo 
rozhodnutí, �e není mo�né sbor akademiků očistit a �e je 
nutné ho zru�it. Současně ale vznikl problém, proto�e jsme 
se stali jedinou zemí s vědeckými ambicemi, která neměla 
presti�ní sbor renomovaných učenců volených v tajné vol-
bě vědeckou komunitou. Ře�ení bylo nasnadě: obnovit 
činnost Učené společnosti České republiky, která před 
válkou existovala, a volit její členy. Na popud Otty Wich-
terleho a Rudolfa Zahradníka bylo prvních 36 členů jme-
nováno na Pra�ském Hradě Prezidentem republiky Václa-
vem Havlem. Od té doby jsou ka�doročně voleni noví čle-
nové striktně na základě jejich vědeckého a morálního 
renomé. Rudolf Zahradník se stal prvním předsedou Učené 
společnosti. 

Obdivuhodné je to, �e se po v�ech těchto peripetiích 
vrátil plně ke kvantové chemii a �e v Ústavu fyzikální che-
mie Jaroslava Heyrovského Akademie věd ČR pilně vědec-
ky pracuje. Je nám k dispozici radou a názorem, ale jenom 
kdy� je o to po�ádán. To je, myslím, pro velké osobnosti 
charakteristické. A tak mi nezbývá ne� popřát oslavenci 
mnoho zdraví � o to ostatní nemám starost. 

Václav Pačes 

Happy birthday, Rudolf! 
Facta probant homines. 

 
Profesor Rudolf Zahradník, badatel světové pověsti, 

skvělý pedagog a zdatný a úspě�ný diplomat a organizátor, 
se letos do�ívá svých osmdesátin. Jsem velmi rád, �e pat-
řím mezi jeho �áky, kolegy, spoluautory a přátele a je mi 
velikou ctí, �e jsem byl po�ádán redakcí Chemických listů 
o Laudatio do tohoto Festschriftu. Není to pro mne snadný 
úkol, hlavně proto, �e po mém odchodu do Kanady, po 
�bratrské pomoci� v 68. roce, jsem nebyl bezprostředním 
svědkem jeho nepochybně nesmírně hrdinného chování 
v době �normalizace� a na�e komunikace byly pod �ostře 
sledovaným� dohledem, který zakazoval i na�im někdej�ím 
studentům a spolupracovníkům citovat na�e práce. Proto 
velký časový hiatus v mém příspěvku. 

Shodou náhod jsem měl to �těstí poznat Rudolfa Za-
hradníka je�tě co by student na Matematicko-fyzikální 
fakultě UK v době přípravy mé diplomové práce, týkající 
se teoretického studia polarografických kinetických prou-
dů, pod vedením Jaroslava Kouteckého. V oné době je�tě 
mnoho chemiků pohlí�elo na teorii v duchu otce positivis-
mu Augusta Comtehoa jako na dívku, která nepatří do lep�í 
společnosti, tak�e �éf katedry, Miroslav Kalousek, jakkoli 
vlídný a benevolentní to člověk, insistoval, �e ryze teoretic-
ká práce by byla neblahým precedentem. V pohledu zpět to 
bylo pro mne svým způsobem Bo�í po�ehnání, proto�e jsem 
tím získal skvělého spolu�kolitele, Vladimíra Hanu�e − 
geniálního experimentátora, trpělivého učitele a nedoceni-
telného �vědeckého otce� − a díky mému experimentování 
jsem se seznámil i s Rudolfem Zahradníkem, tehdy je�tě 
sídlícím v Ústavu hygieny práce a chorob z povolání na 
Karlově náměstí. Nikdy nezapomenu na moji první náv�tě-
vu v jeho laboratoři a na laskavost a velkodu�nost, s kte-
rou jsem byl přijat − já prachobyčejný diplomant a on ji� 
zaslou�ilý a uznávaný vědecký pracovník − a kolik času 
a pomoci mi byl ochoten věnovat. Jenom později jsem po-
znal, �e jsem nebyl �ádnou výjimkou a �e Rudolf jednal se 
svými studenty a spolupracovníky jako by patřili k rodin-
ným příslu�níkům, tak jak jsem to později za�il na Západě. 

Kdy� jsem posléze nastoupil aspiranturu v Ústavu 
fyzikální chemie, tehdy je�tě v Máchově ulici na Králov-
ských Vinohradech, a pod vedením Jaroslava Kouteckého 
se zabýval studiem aplikací kvantové teorie, byl jsem jed-
noho dne nesmírně potě�en, �e Rudolf Zahradník, s kterým 
jsme ji� spolupracovali, povede oddělení aplikované kvan-
tové mechaniky. Byl to ov�em předev�ím on, kdo přicházel 
se skvělými nápady a problémy, ke kterým v oné před-
computerové éře jsme mohli něco říci. V oné době jsme 
měli k disposici pouze mechanické počítačky a pomoc mla-
dých a sličných výpočtářek. 

Vřele vzpomínám, jak Rudolf zařídil, �e jsme spolu 
o víkendech mohli pou�ívat novou Olivetku na Technice 
v Dejvicích, kdy jeho zájem a expertýza v sirných organic-
kých látkách nás přivedla ke studiu aromaticity v dibenzo-
thiofenu a benzodithiyliu pomocí jednoduché Hűckelovy 
metody. V zájmu vět�í produktivity, jeden z nás diktoval 
a zapisoval potřebná čísla, zatím co druhý je sázel do  
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počítačky a hlásil výsledky. Únavě jsme předcházeli stří-
dáním obou úloh. Tato značně monotónní mechanická 
činnost, její� celovíkendový výsledek provede dne�ní PC 
nebo laptop během pár mikrovteřin, nás ale velice sblí�ila 
a netrvalo dlouho, abych důvěrněji poznal skvělou Rudol-
fovu náturu a konstatoval resonanci na�ich filosofických 
a politických názorů. Později, kdy� jsme ji� měli mo�nost 
pou�ívat v nočních směnách monstrózní Ural 1, a později 
Ural 2, jsme studovali korelaci Hűckelova a Pariserova-
Parrova-Popleova popisu elektronových spekter p-
elektronových systémů. 

Rudolf rozhodně přinesl do Ústavu nejen svoji exper-
týzu a bohaté znalosti, ale pro mne byl neméně významný 
jeho nebojácný postoj a odvaha nazývat věci pravými jmé-
ny. I kdy� dobře věděl, �e na sobotních kolektivech v Br-
dičkově pracovně naslouchá několik u�í poplatných re�i-
mu, nebál se kritizovat ne�vary, které v této �gubernii� − 
abych pou�il jeho oblíbeného výrazu − zbytečně ztě�ovaly 
nejen vědeckou práci, ale i ka�dodenní �ivot. 

Od roku 1962, kdy se mi podařilo pracovat v Odděle-
ní čisté fyziky (Pure Physics Division) NRCC v Kanadské 
Ottawě, se na�e styky a spolupráce braly rozdílnými cesta-
mi. Nicméně jsem nadále s velkou radostí sledoval Rudol-
fovu velice v�estrannou publikační činnost. V�dy jsem ob-
divoval nápaditost a pestrost problémů studovaných v jeho 
laboratoři: studium reakční kinetiky, van der Waalsových 
komplexů, katalytických procesů, spektroskopie v�eho 
druhu jak molekul, tak radikálů, struktury klastrů a jejich 
interakcí a mnoho dal�ích. Nejednou jsem si při tom vzpo-
mněl na jednu malou interní konferenci na zámku v Libli-
cích, někdy na přelomu 50. a 60. let, jejím� jedním z cílů 
bylo prohloubení spolupráce s organickými chemiky. Při 
postkonferenčním Nachsitzung při sklence vína a obvyklé-
ho �kádlení mezi zástupci experimentu a teorie, Dr. Josef 
Rudinger z �ormova ústavu, ji� tehdy velice renomovaný 
pionýr v syntéze peptidů, oslovil Dr. Zahradníka zhruba 
v tomto smyslu: �Pane kolego, vy jste přece velice úspě�ný 
a nadějný organik. Co Vás přivádí na ono teoretické sces-
tí?� I kdy� v oné době mo�nosti aplikace kvantové teorie 
byly velmi omezené díky, z dne�ního pohledu velice primi-
tivní, výpočtové technice, Rudolfova odpověď byla profe-
tická: �Vá�ený pane kolego, jsem přesvědčen, �e v dohled-
né budoucnosti organický chemik, který se nevyzná ale-
spoň v rudimentech kvantové chemie, si nebude schopen 
přečíst podstatnou část literatury svého oboru�. Jak prozí-
ravá byla jeho slova! Tak, na příklad, leto�ní konference 
WATOC (World Association of Theoretical Organic Che-
mists) v australském Sydney má na programu takřka 200 
plenárních a pozvaných předná�ek, nemluvě o stovkách 
ostatních prezentací a posterů. 

Jak jsem ji� naznačil, na�e kontakty s Rudolfem po 68. 
roce byly velmi handicapovány jak v�eobecným politickým 

klimatem, tak tehdej�ím vedením Ústavu. Mně a mojí �eně, 
díky odsouzení a konfiskaci ve�kerého majetku, byla zne-
mo�něna náv�těva domova, včetně pohřbu členů rodiny, 
neb jsme kategoricky odmítli poslou�it vyzvědačským sna-
hám na�ich zastupitelských úřadů spojených s tak zvaným 
�vyvázáním�. Proto na�e setkání byla omezena na příle�i-
tostné konference (kanadská konference v Montrealu, 
workshop na oslavu Michlových 50. narozenin v texaském 
Austinu, nebo pacifická konference v Honolulu na Hawa-
ji). O to více jsme proto uvítali pád komunistické diktatury, 
která nám umo�nila obnovit na�e styky. Na�e cesty do Pra-
hy v 90.  letech a náv�těva Rudolfa a Mileny Zahradníko-
vých ve Waterloo v té době byly pro nás opravdovým svát-
kem, jako� i později udělení čestného doktorátu Rudolfovi 
na�í Universitou v roce 2002, malý to příspěvek do jeho 
dlouhé a vzne�ené řady vědeckých uznání, poct, medailí, 
čestných doktorátů, hostujících profesur a členství 
v presti�ních Akademiích a Institucích. 

Po pádu starého re�imu si Ústav fyzikální chemie 
J. Heyrovského nemohl vybrat povolaněj�ího ředitele a o pár 
let později rovně� tak Akademie věd ČR. Jeho neposkvrněný 
charakter za dob minulého re�imu, jeho nevyčerpatelná ener-
gie, jeho elán a přímo naka�livý optimismus, stejně jako jeho 
nekompromisní a zásadní postoj jak ve vědeckých, tak morál-
ních hodnotách byl nepochybně rozhodující silou, která byla 
potřebná k renesanci mezilidských vztahů na vědeckých pra-
covi�tích a tím i vědy samotné. Jemu patří i zásluha za spo-
luzalo�ení Učené společnosti, která kráčejíc ve �lépějích Krá-
lovské české společnosti, nahradila dřívěj�í neblaze politicky 
ovlivněný sbor Akademiků. 

Na závěr bych jen rád zdůraznil, �e Rudolf Zahradník 
je nejen světově proslulým učencem, jeho� práce a mono-
grafie zná ka�dý, kdo pracuje v jeho oboru, ale rovně� 
i zcela jedinečným člověkem, osobou která − jak říkala 
moje babička − se musí hledat se svíčkou v ruce. Rudolf je 
nejen zářný �role model� pro mladé i staré adepty vědy, 
ale rovně� humanista nebývale �irokých zájmů a intelektu-
ál v tom nejlep�ím slova smyslu, milovník umění, přírody 
a vybraných mravů, ale neústupný odpůrce v�í vulgarity 
a pseudovědy, sofistikovaný gourmet ale �ádný gourmand, 
exemplární a graciózní hostitel a vzácný a vděčný host; 
jedním slovem renesanční gentleman, velevzácný člověk 
v dne�ní době konzumerismu a zvrácených hodnot. 

Milý Rudolfe, dovol mi, abych při příle�itosti Tvých 
osmdesátin projevil svůj vřelý obdiv a uznání Tvých neo-
byčejných zásluh o na�í vědu a její instituce, a popřál Ti 
do budoucna je�tě mnoho produktivních let v pevném zdra-
ví, plných osobního �těstí a spokojenosti, jako� i Tvé odda-
né a v�dy Tě podporující choti Mileně. Fama semper vivat! 

                      Many happy returns, Rudolf!                           
 

Josef Paldus 

 (*) � Ve�kerou snahu pou�ít matematické metody pro studium chemických problémů musíme pova�ovat za hluboce iracio-
nální, protivící se jejímu fenomenologickému duchu �.. zavedení matematické analyzy do chemie by způsobilo nedozírné 
�kody a rychlou degeneraci této discipliny  (A. Comte, Cours de Philosophie Positive, 1838; volný překlad).  
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K 80. narodeninám  
prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, Dr.Sc 

 
�pičkový reprezentant českej vedeckej ako i celospo-

ločenskej kultúry, autor viac ako 350 vedeckých publikácií 
a 9 monografií z oblasti kvantovej chémie, teórie chemic-
kej reaktivity, molekulových  orbitálov,  slabých  medzimo-
lekulových  interakcií a  najmä katalýzy, prof. Rudolf Za-
hradník, je celosvetovo akceptovaný, čoho vyjadrením je aj 
udelenie viacerých čestných doktorátov rôznymi svetovými 
univerzitami. 

V roku 2002  pri udeľovaní čestného doktorátu na 
Komenského univerzite v Bratislave vo svojej predná�ke 
na tému : �O smyslu bytí�  kon�tatuje: �Ač si dovedu vá�it 
vlídností, ať přijdou odkudkoli,  přátelský stisk ruky v rod-
ném městě mů�e jen málo událostí překonat. Odtud moje 
vděčnost Komenského univerzitě. Nebi i Vám za ten výji-
mečný uzlový bod svého �ivota děkuji.� 

Te�í nás, �e tento významný český bádateľ patrí i Bra-
tislave, kde sa narodil 20. novembra 1928. Pre�il tu sedem 
rokov a po premiestnení jeho otca  (profesionálneho voja-
ka) potom ďal�ie tri pekné roky v Pie�ťanoch. Na svoje 
detstvo veľmi rád spomína, av�ak pri�iel rok 1938 a nasle-
doval odchod rodiny do Prahy. Celú Európu čaká dlhé 
obdobie dvoch totalít. 

Ako koordinátori �tátnych výskumných úloh sa s Ru-
dolfom stretávame v Prahe, kde do ná�ho postupne sa 
rodiaceho priateľského vzťahu  vstupujú i na�e man�elky. 
Milena pomáha pri spracovávaní vedeckých publikácií 
a z času na čas nás  pozývajú na náv�tevu do milovanej 
chatky a záhradky v �upanoviciach. 

Prajem Ti,  milý Rudolf,  k Tvojmu významnému �ivot-
nému jubileu 80 rokov,  veľa dobrého zdravia, radosti 
z bytia spolu s Tvojou milovanou  man�elkou a rodinou 
a denne aspoň  jeden úsmev na Va�ej tvári.  

Ďakujem Ti za venovanie Tvojej  publikácie �Za vlá-
du rozumu� (2002) vystihujúcej  Tvoje celo�ivotné úsilie 
vo svete vedy,  politiky a spoločenských vzťahov, podobne 
aj za Tvoj   245-stranový  �Laboratorní denník � Zač sme 
bojovali� (2007).  Je to akási biblia českej vedeckej histó-
rie z pohľadu ČAV ako i riaditeľa Heyrovského ústavu 
fyzikálnej chémie. 

Len pred nedávnom sme dostali spoločný dar: 
�Stově�atou Prahu na Vltavě� a Tvoje rodné mesto  
�Bratislavu  na Dunaji�  u� nerozdeľujú neprirodzené 
hranice. 

Alexander Tkáč 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Angela Merkel und Joachim Sauer 
Berlin, Oktober 2008 
 
Lieber Rudolf, 

wir gratulieren Dir herzlich zu Deinem 80. Ge-
burtstag und wünschen Dir und Deiner Frau Milena viele 
weitere gesunde gemeinsame Jahre. Deine Verdienste als 
Wissenschaftler und für die Wissenschaft werden an ande-
rer Stelle � auch in diesem Heft - gewürdigt. Wir möchten 
Dir heute für den Enthusiasmus danken, mit dem Du uns � 
wie viele vor uns und manche nach uns - in der Begeiste-
rung für die Quantenchemie bestärkt hast, aber auch für 
das Beispiel einer unabhängigen Existenz in politisch be-
drückenden Zeiten. Das war nicht weniger wichtig als die 
anregende wissenschaftliche Atmosphäre in Deiner Umge-
bung in Prag und die gemeinsam geschriebenen Publikati-
onen. Wir erinnern uns mit Dankbarkeit an die zahlreichen 
Abende und Nachmittage in Eurer Wohnung mit Gleichge-
sinnten aus West und Ost. Wir waren uns einig, dass diese 
Systeme hinter der Mauer nicht auf Dauer bestehen könn-
ten, aber auch als Dein 60. Geburtstag mit einer Konfe-
renz in der slovakischen Hohen Tatra begangen wurde, 
wussten wir nicht, dass die Mauer so schnell fallen würde 
und demokratische Verhältnisse so nahe waren.  Wir freu-
en uns, dass Du die tschechische Wissenschaft noch viele 
Jahre in verantwortlichen Stellungen fördern konntest, und 
dass Du bis heute eine unerschöpfliche Quelle anstecken-
der Begeisterung geblieben bist.  

Herzlichen Dank an Dich und Milena und alles Gute, 
 


