Redakce

Ceny Živy za rok 2014

V úterý 28. dubna 2015 udělila redakční rada a redakce časopisu ceny Živy za
nejlepší články předchozího ročníku. Tato událost se stejně jako v předchozích letech konala v reprezentačních prostorách Akademie věd České republiky, v pražské vile Lanna. Úvodního slova se ujal předseda AV ČR prof. Ing. Jiří
Drahoš, DrSc., dr. h. c., za účasti prof. RNDr. Heleny Illnerové, DrSc., místopředsedů Akademické rady prof. Ing. Vladimíra Marečka, DrSc., a RNDr. Jana
Šafandy, CSc., ředitele Střediska společných činností AV ČR JUDr. Jiřího Malého, předsedy redakční rady Živy prof. RNDr. Jana Sudy, Ph.D., členů redakční
rady, spolupracovníků časopisu a dalších hostů.
Na slavnostní zahájení navázala šéfredaktorka časopisu RNDr. Jana Šrotová poděkováním dlouholetým členům redakční
rady RNDr. Anně Skalické a RNDr. PhMr.
Františku Starému, CSc., za jejich pů sobení v redakční radě Živy a podíl na
utváření obsahu tohoto periodika. Předáním děkovných listů a reprintu prvního
čísla Purkyňovy Živy z r. 1853 se k poděkování připojili J. Drahoš a J. Suda.

Purkyňovu cenu
za popularizaci biologických věd
(ve věkové kategorii nad 30 let)
získal za článek Mor, Yersinia pestis, blecha
a člověk (2014, 4: 151–155) doc. RNDr. Ivo
Konopásek, CSc. (Přírodovědecká fakulta
Univerzity Karlovy v Praze). Ocenění předal J. Drahoš.
Cena Živy 26 až 30 let
Pro zařazení do této kategorie je od r. 2013
rozhodující věk prvního autora příspěvku.

Vzhledem k malému odstupu při hodnocení prvních tří článků se redakční rada
rozhodla ocenit za r. 2014 autory všech
těchto tří příspěvků. Ceny předali H. Illnerová a V. Mareček.
● Ocenění převzal RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
(Zoologické oddělení Přírodovědeckého
muzea, Národní muzeum v Praze) za článek s názvem Ze života slíďáka lesostepního – vzácného, nebo málokdy pozorova ného? (2014, 3: 127–129).
● Za článek Svět očima zvířat aneb jak ptáci
vnímají barvy (2014, 4: 180–183) ocenění
získali Mgr. Michal Šulc a doc. Ing. Marcel Honza, Dr. (Ústav biologie obratlovců
Akademie věd ČR, v. v. i., Brno).
● Za příspěvek Popílkoviště jako nečekaná
šance na záchranu bezobratlých živočichů
ohrožených vyhynutím (2014, 6: 285–289)
obdržel cenu RNDr. Robert Tropek, Ph.D.
(Přírodovědecká fakulta UK v Praze a Entomologický ústav Biologického centra
AV ČR, v. v. i., České Budějovice), spolu
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1 Úvodního slova slavnostního odpoledne se ujal předseda Akademie věd
České republiky Jiří Drahoš.
2 Předání cen se konalo v reprezentačním sále vily Lanna v Praze – Bubenči.
3 Setkáním provázela šéfredaktorka
Živy Jana Šrotová.
4 Anna Skalická přijala poděkování
za své dlouholeté působení v redakční
radě časopisu od Jiřího Drahoše,
současného předsedy redakční rady Jana
Sudy (zcela vlevo) a dřívějšího předsedy
Pavla Kováře.
5 Ivo Konopásek se ve svém článku
zabýval morem a jeho původcem, bakterií
Yersinia pestis. Purkyňovu cenu převzal
z rukou J. Drahoše.
6 Vladimír Mareček předal cenu Živy
26 až 30 let Petru Dolejšovi, který čtenářům přiblížil svůj výzkum slíďáka
lesostepního.
7 Michal Šulc obdržel cenu v kategorii
26 až 30 let od H. Illnerové za článek
zabývající se viděním ptáků.
8 Petr Ráb předal Cenu Živy – Junior
do 25 let Ondřeji Korábkovi, který
představil rozmanitost hlemýžďů.
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s RNDr. Jiřím Řehounkem (Gymnázium
v Soběslavi a nezisková organizace Calla).

Cena Živy – Junior do 25 let
Rovněž u této kategorie je od r. 2013 pro
zařazení rozhodující věk prvního autora.
Cena byla udělena za článek Hlemýždi –
stopařův průvodce nejen po Středomoří
(2014, 4: 171–175) Mgr. Ondřeji Korábkovi
(Přírodovědecká fakulta UK v Praze). Cenu
předal prof. Ing. Petr Ráb, DrSc.
živa 3/2015
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Zvláštní ocenění
za příspěvek přesahující rámec jednotli vých článků (význačný např. pro výuku)
obdržel autor seriálu Antické mýty jinak
I.–VI. (2014, 1–6) RNDr. Mgr. Tomáš Pavlík (Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.).
Ocenění převzal od H. Illnerové.
Cena Antonína Friče
Je udělována příležitostně od r. 2013 osobnosti, která významným způsobem přispě121

la k rozvoji časopisu Živa na poli autorském, organizačním nebo popularizačním.
Může být udělena také kolektivu autorů za
mimořádný počin z hlediska obsahu Živy.
Za r. 2014 se redakční rada rozhodla
ocenit tři osobnosti – RNDr. Vojena Ložka,
DrSc., RNDr. PhMr. Františka Starého, CSc.,
a Vladimíra Renčína, jejichž otisk zůstává
v historii časopisu trvalou hodnotou a jejichž zásluhou se daří pokračovat v odkazu Jana Evangelisty Purkyně.
ziva.avcr.cz
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Vojen Ložek je členem redakční rady
Živy od r. 1973, odborník na malakologii,
pedologii, geologii, botaniku a geografii.
Ocenění převzal od J. Sudy a prof. RNDr.
Pavla Kováře, CSc.
František Starý, farmaceut a botanik,
působí v redakční radě také již od r. 1973.

Vladimír Renčín je známý kreslíř, karikaturista, ilustrátor a autor kreslených vtipů. V Živě vycházejí jeho kresby od 90. let
minulého stol. až do současnosti.
F. Starý, V. Renčín, stejně tak M. Honza, R. Tropek a J. Řehounek se předání cen
nemohli osobně zúčastnit.
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Poděkování za podporu cen Živy náleží
Středisku společných činností AV ČR,
v. v. i., Nakladatelství Academia a také
Janu Frantovi za grafické ztvárnění diplomů a reprint prvního čísla Živy.
Všem oceněným ještě jednou blaho přejeme.
9 Tomáš Pavlík převzal Zvláštní ocenění z rukou H. Illnerové za šestidílný
seriál článků přibližujících mytologický
původ vědeckých jmen různých skupin
živočichů a rostlin.
10 Autorem pozvánek na předání cen
Živy a také diplomů pro oceněné je grafik a spolupracovník Živy Jan Franta.
11 Vladimír Renčín přispívá svými
nezaměnitelnými kreslenými vtipy,
kterými upozorňuje na nejrůznější společenská, politická, ale také např. ekologická
témata, do časopisu Živa již řadu let.
Orig. V. Renčín
12 Tamarín žlutoruký (Saguinus midas),
jeden z exponátů, kterými T. Pavlík
při předávání cen názorně doprovodil
prezentaci svého seriálu.
13 Vojenu Ložkovi blahopřáli k ocenění jeho mimořádného přínosu k rozvoji
našeho časopisu J. Suda a P. Kovář.
Snímky: V. Šigut, Oddělení vnějších
vztahů Univerzity Karlovy v Praze
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