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Česká společnost chemická 
 

uděluje 
 

Cenu Milo�e Hudlického  
 

za významnou práci publikovanou v časopisech konsorcia EurChemSoc  
 
 
v roce 2006 
autorům 
Jiřímu �ponerovi, Petru Jurečkovi, Ivanu Marchanovi, F. Javier Lugue, Modesto Orozco a Pavlu 
Hobzovi 
za práci �Nature of Base Stacking: Reference Quantum-Chemical Stacking Energies in Ten Unique 
B-DNA Base-Pair Steps�, publikovanou v CHEMISTRY � A EUROPEAN JOURNAL 12, 2854�2865. 
 
v roce 2007 
autorům 
Petře Brázdilové, Milanu Vrábelovi, Radkovi Pohlovi, Haně Pivoňkové, Luďku Havranovi,  
Michalu Hockovi a Miroslavu Fojtovi 
za práci �Ferrocenylethynyl Derivatives of Nucleoside Triphosphates: Synthesis, Incorporation, 
Electrochemistry, and Bioanalytical Applications�, publikovanou v CHEMISTRY � A EUROPEAN 
JOURNAL 13, 9527�9533. 
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Proč se stát členem České společnosti chemické  
 
Zapojení v České společnosti chemické, členu Asociace českých chemických společností, přiná�í individuálním chemikům 
kromě vlastního členství v největ�í a nejstar�í profesní organizaci chemiků:  
 
• celosvětově uznávanou příslu�nost k jedné z nejstar�ích profesních organizací v chemii na světě, 
• mo�nost zapojení se do práce a komunikace v jedné z místních či odborných poboček ČSCH, 
• kontakty, informace, slu�by, mo�nosti, uplatnění... 
• podstatné slevy u vlo�ného na sjezdech a konferencích, jejich� oficiálním pořadatelem je ČSCH, 
• mo�nost dostávat 4× ročně zdarma tzv. �bulletinové číslo� Chemických listů, 
• mo�nost objednání předplatného Chemických listů s významnými slevami, 
• mo�nost objednání �osobního balíku předplatného� Chemických listů a časopisů konsorcia EUChemSoc, 
• členské informace o nových knihách, produktech a slu�bách i o připravovaných odborných akcích na celém světě, 

informace o dění v evropských chemických  strukturách 
• mo�nost za�ádání o evropskou nostrifikaci chemického vzdělání a odborné praxe spojenou s udělením titulu Eurchem, 

platného v celé EU, 
• přístup ke slu�bám a slevám poskytovaným členskými organizacemi EuCheMS pro členy národních organizací, 
• mo�nost přidru�eného členství  v IUPAC, 
• mo�nost získání a doporučení členské přihlá�ky do významných zahraničních chemických společností (RSC, ACS , 

GDCh, GÖCh, SFC aj.), 
• mo�nost získání příle�itostných slev obchodních firem spolupracujících s ČSCH, 
• mo�nost uplatnit informace z vlastní pracovní činnosti (výsledky, novinky, inzerce, tisková oznámení aj.), 
• mo�nost zveřejnění vlastního oznámení v rubrice Bulletinu Chemických listů �Práci hledají�, 
• vedle individuálního členství je mo�né kolektivní členství firem, 
• a řadu dal�ích slu�eb. 
 
 
 
Jak se stát členem ČSCH 
 
Členská přihlá�ka je k dispozici na internetových stránkách ČSCH nebo na sekretariátu ČSCH. Členství je přístupné pro 
v�echny zájemce o chemii a přijetí nového člena doporučí dva členové ČSCH (doporučení je mo�né nahradit odborných 
�ivotopisem), členství nabývá platnosti po schválení hlavním výborem ČSCH.  
Vý�i členských příspěvků a mo�né slevy schvaluje na návrh předsednictva hlavní výbor ČSCH. 


