
Půlkulatiny paní profesorky, dřívější před-
sedkyně Akademie věd ČR, ji po velmi
náročném období spojeném se ztrátou nej-
bližšího člověka na konci zastihly v pokra-
čující činorodosti, v Akademii věd na půdě
Komise pro etiku vědecké práce, na Uni-
verzitě Karlově v Komisi pro hodnocení
monografií, na poli ochrany přírody v Radě
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR,
její hlas je slyšet při popularizaci vědy
v různých médiích… Stále dochází do své-
ho mateřského akademického ústavu.

Věta v titulu, citovaná z jednoho rozho-
voru naší jubilantky, odkazuje na období
konce značně temných 50. let 20. století.
Její budoucí obor chronobiologie se týká
cyklicity životních pochodů podmíněné
biochemicky. Zatímco Helena po svém
životním objevování tajností melatoninu
umí vysvětlit podmíněnost cyklického
fungování na úrovni organismu, znám jako
biolog zkoumající objekty na organizač-
ní hladině společenstev potažmo celých

ekosystémů, že i ony mají své chronocykly
podmíněné a stimulované danými vnější-
mi parametry, mezi nimiž světelný režim
zaujímá klíčové místo. A odtud není dale-
ko k metaforické myšlence, že také lidská
civilizace střídá období temna (jaké možná
zažíváme kvůli ruskému fašismu a kolo -
nialismu teď) a světla (projektovaného na
základě zpětných vazeb a historické empi-
rie do budoucnosti). 

Přejme Heleně Illnerové do dalších let
zdraví, vůli dále bojovat za světlo v živo-
tech lidí i celé naší společnosti a radost
z podařeného v jakékoli zvolené činnosti.

Pavel Kovář 
a redakční rada i redakce Živy, ke které

paní profesorka neodmyslitelně patří.
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Srdečné blahopřání ze Živy

Asi to bude věda, která mě bude bavit…
Helena Illnerová 85

Řád čestné legie, nejvyšší francouzské
státní vyznamenání, obdržela předsedkyně
AV ČR prof. Eva Zažímalová z rukou vel-
vyslance Francie Alexise Duterteho ve
středu 7. prosince 2022 v sídle francouz-
ské ambasády v Praze. Francie při této pří-
ležitosti ocenila a oslavila výjimečnou

kariéru E. Zažímalové a její přínos v rámci
výměn mezi našimi zeměmi, uvedlo ve
svém vyjádření Francouzské velvyslanec-
tví v ČR. Tisková zpráva dále uvádí: „Jde
o významnou vědkyni, předsedkyni hlav-
ní výzkumné instituce v České republice,
která se zasazuje o podporu bilaterálních

akademických vztahů, a také o výjimeč-
nou ženu, která je příkladem vůdčí osob-
nosti.“ Řád čestné legie je nejvyšší státní
vyznamenání, které 19. května 1802 zalo-
žil Napoleon Bonaparte za „vynikající zá -
sluhy získané ve službě národu v civilní či
vojenské funkci“.

„Řádu čestné legie si velice vážím a jeho
udělení vnímám jako ocenění celé Aka -
demie věd,“ sdělila po ceremoniálu Eva
Zažímalová.

Více na www.avcr.cz

S blahopřáním k významnému
ocenění se připojuje také redakční rada

a redakce Živy.

Nejvyšší státní vyznamenání Francie pro
předsedkyni Akademie věd ČR Evu Zažímalovou
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1 a 2    Předsedkyně Akademie věd ČR
Eva Zažímalová s velvyslancem Francie
v ČR Alexisem Dutertem (obr. 1), a Řád
čestné legie (2). Snímky E. Kořínkové
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1    Helena Illnerová. Z předávání cen
Živy v Lannově vile. Paní profesorka
svou účastí vždy podporovala veškeré
dění spojené se Živou. Foto S. Kyselová
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