Mikrofotografie otěrových částic UHMWPE pořízená rastrovacím elektronovým
mikroskopem (reálná šířka obrázku je 10 µm). Otěr, který vzniká při pohybu hlavice
endoprotézy – na snímku dřík kyčelní náhrady od českého výrobce – v polymerní jamce,
způsobuje v lidském těle zánětlivé reakce. Vědci z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR
pracují na modifikaci polymeru, aby se co nejvíce prodloužila jeho životnost (str. 16–17).

ab 2012

Zlacené přístroje, které pro Rožmberky zhotovil Erasmus Habermel:
krokvice, sluneční hodiny vodorovné, úhloměr, kružidlo se čtvrtkruhem,
sluneční a hvězdné hodiny, redukční kružidlo (Národní technické muzeum v Praze).

AKADEMIE VĚD ČR

ab 2012

FOTO: ARCHIV MBÚ AV ČR

bulletin 5

Jubilejní,
XL. zasedání
Akademického
sněmu AV ČR
se konalo
19. dubna 2012
v pražském
Národním domě
na Vinohradech
(čtěte na str. 2–14).

akademický

bulletin 11

ab 2012
FOTO: STANISLAVA KYSELOVÁ, AKADEMICKÝ BULLETIN
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bulletin 12

akademický

Od vyhasnutí
slavného
šlechtického rodu
Rožmberků
uplynulo letos
400 let.
Na interpretaci
a zhodnocení
jejich významu
v českých dějinách
se podílejí
badatelská
pracoviště
Akademie věd ČR.
Více na str. 2–4.

ab 2012

Konidiofory plísně Aspergillus niger zobrazené mikroskopem na pracovišti
Mikrobiologického ústavu AV ČR (půlstoletému výročí ústavu je věnována příloha).
Plíseň s českým názvem kropidlák černý je rozšířená v půdě, ale často se objevuje i v domácnostech,
kde působí škody na ovoci a zelenině. Podobně jako další zkoumané mikroorganizmy
je současně zdrojem řady enzymů a jiných látek používaných v biotechnologiích,
potravinářském či farmaceutickém průmyslu.

akademický

Úryvek ze závěti
posledního
Rožmberka
Petra Voka.

AKADEMIE VĚD ČR

UV laditelný pulzní
laserový systém
v laboratoři
skupiny Dynamiky
molekul a klastrů
v Ústavu
fyzikální chemie
J. Heyrovského
AV ČR (o výzkumu
volných klastrů
a nanočástic
více na str. 4–7).

Česko se již
počtrnácté
připojilo
k Evropskému
týdnu mozku.
Více na str. 2–5
a na třetí straně
obálky

ab PROSINEC 2011

Euroscience Open Forum zaměřilo pozornost odborníků, novinářů,
studentů, tvůrců vědních politik i popularizátorů vědy z celého světa
na irské hlavní město Dublin. „Budoucnost naší země spočívá v podpoře vědy
a vzdělanosti,“ uvedl irský prezident Michael Higgins, v minulosti známý
jako aktivista za lidská práva a básník, při zahajovacím projevu na ESOF 2012.
Reportáž přinášíme na druhé straně obálky a na str. 32–34.

FOTO: STANISLAVA KYSELOVÁ, AKADEMICKÝ BULLETIN

akademický

ab 2012

PAVEL KANTOREK, ČESKÝ PŘÍRODOVĚDEC, PROFESOR FYZIKÁLNÍCH VĚD NA RYERSON UNIVERSITY V TORONTU

Centrum
polymerních
materiálů
a technologií
Otty Wichterle
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ab 2012
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akademický

OBĚ FOTA: STANISLAVA KYSELOVÁ, AKADEMICKÝ BULLETIN

ab LISTOPAD 2011

AKADEMIE VĚD ČR

FOTO: MARINA HUŽVÁROVÁ, AKADEMICKÝ BULLETIN

akademický

FOTO – ZDROJ: UNIVERSITY OF CALIFORNIA/LAWRENCE LIVERMORE NATIONAL LABORATORY

Most Samuela
Becketta poskytuje
nevšední průhled
na 121 metrů
vysokou
Dublinskou jehlu,
která je jednou
z dominant
Města vědy 2012.

FOTO: JIŘÍ KOLBEK, ARCHIV AUTORA

akademický
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akademický
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KRESBA: MICHEL KICHKA, IZRAEL

akademický
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akademický
akademický

ab 2012

V oblasti
severovýchodní
Asie na Korejském
poloostrově bádal
tým Botanického
ústavu AV ČR,
který zde
v 80. letech
studoval
mj. ekologii
a klasifikaci
vegetace.
Na snímku
– Clerodendron
trichotomum
Thunb.

bulletin 12

FOTO: ARCHIV ÚMCH AV ČR a firmy BEZNOSKA, s. r. o.

akademický
V letošním roce
si připomínáme
120. výročí ČAVU

ab ŘÍJEN 2011

ab 2012

bulletin 9

bulletin 3

bulletin 10

Nové laboratoře
otevřeli v rámci
Týdne vědy a techniky
předseda AV ČR
Jiří Drahoš,
ředitel ÚMCH AV ČR
František Rypáček,
a místostarostka Prahy 6
Veronika Vymětalová.

ab KVĚTEN 2011

FOTO: MARTIN ČAPEK, ARCHIV FGÚ AV ČR

akademický

FOTO: STANISLAVA KYSELOVÁ, AKADEMICKÝ BULLETIN
FOTA: MARTIN MICKA, ARCHIV NADÁNÍ HLÁVKOVÝCH

Významná architektonická realizace
Josefa Hlávky – biskupský rezidenční areál
řecko-pravoslavné církve v Černovicích na Ukrajině
byl za podpory České republiky letos zapsán
na listinu světového kulturního
a přírodního dědictví UNESCO
(více na str. 2–5).

AKADEMIE VĚD ČR

AKADEMIE VĚD ČR

Na konferenci Prague Nobel Get-Together zavítala do České republiky mezi čtyřmi
významnými nobelisty z Izraele prof. Ada Yonath. Nobelovu cenu dostala za příspěvek
k řešení struktur ribozomů pomocí RTG difrakce. „O každém člověku s kudrnatými vlasy
se dnes v Izraeli říká, že má hlavu plnou ribozomů,“ glosuje Ada Yonath svou karikaturu
od známého izraelského kreslíře Michela Kichky.
Čtěte na str. 2–5.

Strategickou
otázkou budoucnosti
jsou energie
a jednu z možných
odpovědí hledá
termojaderná fúze,
str. 10–11. K nepřímému zapálení termojaderného paliva laserem slouží zlatá dutinka „hohlraum“,
kterou používá např. i PALS – společné pracoviště Ústavu fyziky plazmatu a Fyzikálního ústavu AV ČR.
Vědcům bádajícím v oblasti laserů jsou věnovány str. 8–9.

akademický

ab DUBEN 2011

FOTO: PAVEL LISÝ, ARCHIV GLÚ AV ČR

akademický
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akademický

ab ZÁŘÍ 2011
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„Už vícekrát jsem řekl, jak velký význam přikládám výchově a vzdělání – a to nikoli
jen proto, že právě tato oblast je v naší zemi tak hrozným způsobem zdevastována,
ale i proto, že jedinou cestou z krize, v níž se soudobá civilizace ocitá, je cosi, co
nazývám vzpamatováním člověka. A jak jinak a jak lépe se může člověk vzpamatovat,
jak jinak a jak lépe může v sobě znovu objevit svou odpovědnost za svět, jak jinak
a jak lépe může dozrát k moudré pokoře před tajemstvím bytí, jež jediná ho může
zachránit, než právě duchovním životem, tedy kulturou a vzděláním?"

O vědecké spolupráci s Japonskem a Korejskou republikou se dočtete na str. 6–7.

Súdánský dělník u čerpadla na vodu v Sabaloce. Řeka Nil slouží nejen jako zdroj
zemědělských závlah, ale také jako hlavní zdroj pitné vody. Více na str. 8–11.
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ab 2012

V letošním roce
si připomínáme
120. výročí ČAVU.

V letošním roce
si připomínáme
120. výročí ČAVU

Mezinárodní
rok biodiverzity
se blíží ke konci.
Jeho průběh
v České republice
hodnotí příspěvek
na str. 10–13.

AKADEMIE VĚD ČR

bulletin 7-8

bulletin 2

9

Podzim
je ve znamení kaleidoskopu
popularizačních akcí (foto z Vědy v ulicích).

bulletin 4

ab LISTOPAD 2010
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OBĚ FOTA: STANISLAVA KYSELOVÁ, ARCHIV AKADEMICKÝ BULLETIN
REPROFOTO: BOHEMIA DOCTA

ab BŘEZEN 2011

Karikatura
zasedání IV. třídy
České akademie věd
a umění z r. 1929,
na které její autor
zobrazil Viktora Dyka,
Jana Opolského, Jana Herbena a Antonína Klášterského.
Kresba Hugo Böttinger (dr. Desiderius). V tématu měsíce se na str. 2–11
věnujeme 120. výročí vzniku této instituce.
Vpravo papírová pečeť ČAVU.

bulletin 11

Letní měsíce sice znamenají krátkou noc,
zato svými teplými večery lákají k pozorování oblohy.
Na snímku dalekohled historické Západní kopule
na observatoři v Ondřejově.

Setkání dvou symbolů
posrpnového odporu
proti sovětské okupaci
– Václav Havel
a televizní hlasatelka
Kamila Moučková
(pražský Mánes, 2007).

akademický

Průkaz kadmia v plodu myši. K průkazu kovu
byla použita histochemická technika
podle Pearse, jejíž princip spočívá v konverzi
příslušného kovu v sulfid. Pro vizualizaci sulfidů kovů
bylo provedeno tzv. fyzikální vyvolávání.
Reakce je patrna zejména v játrech.
O České společnosti histo- a cytochemické
čtěte na str. 20–22.

akademický

ab ŘÍJEN 2010

ab ČERVENEC–SRPEN 2011

V letošním roce
si připomínáme
120. výročí ČAVU.

bulletin 3

FOTO: L. KREJČÍŘOVÁ, ARCHIV LF MU

akademický

bulletin10

akademický

ab ÚNOR 2011

V mezilidských
kontaktech možná
v budoucnu
sehrají znovu
důležitou roli
divadla.
U příležitosti
představení
Don Giovanni
pro Akademii
ve Stavovském
divadle se setkali
vědci, umělci,
politici a další
hosté.

Příčný řez stonkem
javoru cukrového
(Acer saccharum
Marsh.). Převážně
parenchymatická
dřeň mladé rostliny
slunného ekotypu
obsahuje ve vakuolách hromadící se taniny a je obkroužena vrstvou deuteroxylému dvou nejstarších letokruhů.
Světelná mikroskopie, světlé pole, barveno safraninem a světlou zelení, zvětšení mikroskopu: 40krát.
O České společnosti experimentální biologie rostlin čtěte na str. 25–27.

Výtvarné umění
a vědu propojila
během jubilejního
Týdne vědy
a techniky
expozice
Rovnoběžky
a průsečíky
v Národní technické
knihovně v Praze
(více o TVT 2010
na str. 2–7).

akademický

ab ZÁŘÍ 2010
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(Z projevu při jmenování rektorů 1990)
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akademický

bulletin 9

bulletin 7–8

V letošním roce
si připomínáme
120. výročí ČAVU.

Letošní rok
vyhlásila
organizace
UNESCO
a Mezinárodní unie
čisté a aplikované
chemie IUPAC
Mezinárodním
rokem chemie.
Více na str. 18–19.

ab 2012

Trojrozměrné
zobrazení žížaly
Eisenia andrei
pomocí nového
optického
projekčního
tomografu,
který byl uveden do provozu
ve Fyziologickém ústavu AV ČR
(více na str. 18–19).

Mezi úkoly nově založené Akademie věd císaře Františka Josefa pro vědy,
slovesnost a umění v roce 1891 patřilo vypracování velkého
výkladového slovníku českého jazyka. V květnu 1911 byla zřízena
Kancelář Slovníku jazyka českého, jejíž činnost subvencovalo tehdejší
ministerstvo kultu a vyučování, III. třída Akademie a Nadání Josefa, Marie
a Zdeňky Hlávkových. Ke 100. výročí byla připravena výstava
Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Více na str. 6–7.

akademický
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Emblém převzatý
z publikace
Abhandlungen
der Böhmischen
Gesellschaft
der Wissenschaften
z roku 1786.
Písemnosti měly vždy tak velký význam, že se vedle finanční hotovosti v drahých kovech stávaly součástí pokladů.
Jistým druhem pokladu Akademie věd je archiv, který dokládá, odkud vyšla a kam se ubírala moderní česká i německá
vědecká obec na našem území. Archiv Akademie věd byl založen před 60 lety, více k výročí na str. 28–31.

FOTO: ARCHIV MÚA AV ČR

V letošním roce
si připomínáme
120. výročí ČAVU.

ab ČERVEN 2011
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