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CENA PRAEMIUM BOHEMIAE
Cenu Praemium Bohemiae uděluje nadace na
základě návrhů Akademie věd, České konference
rektorů a Učené společnosti České republiky. V roce
2002 cenu získal profesor Vratislav Schreiber za objevné
práce v oboru endokrinologie – lékařském oboru, který se zabývá poruchami žláz s vnitřní sekrecí. V roce
2003 udělování ceny poznamenalo úmrtí zakladatele
nadace Bohuslava Jana Horáčka. Nadace dlouho neměla
jistotu, zda sežene dostatek peněz, a proto hlavní cenu
nevyhlásila.

Profesor Antonín Holý, jehož léky pomáhají milionům
nemocných lidí na celém světě, převzal v prosinci roku
2004 na sychrovském zámku Cenu Praemium Bohemiae. Ocenění, které bylo spojeno s odměnou půl milionu
korun, uděluje Nadace B. J. Horáčka Českému ráji za
významný vědecký objev nebo vědecký přínos.
„Profesor Holý je nejen vynikající, ale i obrovsky
pracovitý a poctivý vědec a slušný člověk,“ řekla při
vyhlášení výsledků předsedkyně Akademie věd Helena
Illnerová. A. Holý se více než 35 let zabývá chemií využívanou v medicíně a jeho poznatky posloužily k léčení
leukémie, rakoviny, žloutenky typu B a nemoci AIDS.

Téměř 400 000 korunami však v roce 2003 ocenila
21 studentů, úspěšných při mezinárodních přírodovědných olympiádách. V roce 2004 jich ohodnotila
19 a obdrželi více než 360 000 korun. Studentskou
Praemium Bohemiae a odměnu 40 000 korun získala
držitelka zlaté medaile z Mezinárodní chemické olympiády v Německu Eva Pluhařová z gymnázia v Ostrově
nad Ohří.

Holého Viread patří mezi nejúčinnější léky proti
AIDS a lék Hepsera používají lidé postižení žloutenkou
B. Profesor Pavel Hobza z Akademie věd při předávání
ceny připomněl, že virem HIV, který vyvolává AIDS,
je na světě nakaženo 42 milionů lidí a žloutenkou typu
B onemocnělo 350 milionů lidí.

„V roce 2005 udělíme hlavní cenu za práci v oblasti humanitních věd,“ konstatoval předseda nadace
František Horáček. Jeho strýc Bohuslav Jan Horáček, rodák
z Radvánovic na Turnovsku a později úspěšný podnikatel v zahraničí, založil nadaci v roce 2000 hlavně
na podporu rozvoje Českého ráje. Horáček chtěl Cenou
Praemium Bohemiae podpořit rozvoj vědy a umění
v České republice.

Profesor Holý získal řadu mezinárodních i tuzemských ocenění včetně státního vyznamenání – medaile
Za zásluhy. Při svém projevu na Sychrově poděkoval
mimo jiné svým rodičům, kteří mu nebránili, když
přestavoval kuchyň na chemickou laboratoř. Za své
velké štěstí A. Holý považuje, že mohl svůj mozek
využít ve prospěch jiných lidí.

Podle podkladů z tiskového odboru AV ČR

SENIOŘI STUDOVALI VE VIRTUÁLNÍ ŠKOLE
zity Karlovy v Praze (MFF UK) kombinovaný kurz
pro seniory a posluchače Univerzit třetího věku (U3V).
Kombinovaný kurz sestával ze čtyřtýdenního studia
v on-line kurzu a 4 prezenčních seminářů. On-line
kurz se věnoval používání internetu pro komunikaci,
bankovnictví, poradenství, nákupy apod., mobilním
telefonům a službám mobilních operátorů a platebním

V dnešní době není ani pokročilý věk překážkou
k on-line studiu. Přesvědčili se o tom jak realizátoři
projektu „Můj život seniora ve světě moderních technologií“, tak účastnící prvního běhu tohoto vzdělávacího projektu. V rámci transformačního a rozvojového
projektu MŠMT realizovala Laboratoř distančního
vzdělávání na Matematicko-fyzikální fakultě Univer-
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