
Nadační fond Jaroslava Heyrovského 

 

 

Vážení a milí, 

 

10.prosince 1959 převzal   prof. Jaroslav Heyrovský  Nobelovu ceny za chemii. 

A v tomto termínu zpravidla Nadační fond Jaroslava  Heyrovského slavnostně  

předává  vybraným laureátům českých studentských předmětových a tvůrčích 

soutěží, které vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, své Ceny. 

Návrhy na laureáty předkládají příslušné ústřední komise pro řízení olympiád 

a SOČ. 

Podporou českých talentovaných studentů se  tak Nadační fond JH snaží 

naplnit vědecký i lidský odkaz profesora Jaroslava Heyrovského, prvního 

československého nositele Nobelovy ceny.  

NF JH na tuto slavnostní akci zve   vedle rodičů i učitele či konzultanty 

oceněných studentů, kteří se zasloužili o jejich úspěch. Návrhy na  jejich 

ocenění předkládají sami studenti. 

Slavnostní předávání se koná vždy v Brdičkově posluchárně Ústavu fyzikální 

chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR v Praze 8 za účasti významných hostů, 

často i s kulturním programem a pozornosti medií i České televize. Co ale 

dosud nikdy nechybělo, bylo  názorné vyprávění o Jaroslavu Heyrovském. 

Zpočátku hovořili ještě žijící spolupracovníci pana profesora, v posledních 

letech tuto štafetu úspěšně nese paní Ing. Květa Stejskalová, CSc., spoluautorka 

Příběhu kapky a v současnosti asi největší znalkyně a propagátorka  díla a 

osobnosti prof. Heyrovského.  

Po slavnostním předávání Cen NF JH  a dárků bylo možné si při občerstvení 

nejenom neformálně popovídat s ostatními oceněnými i s hosty, ale již 

tradičně se laureáti fotografovali před velkou chemickou plastikou v hale 

ústavu. Více informací  o předcházejících ročnících byste našli na webu 



nadačního fondu www.njh.cz 

O to vše budete letos připraveni a  protože jsme nevěděli jaká protiepidemická 

opatření budou 10.12. platit, rozhodli jsme se pro on line akci. 

Je nám líto, že se s vámi nemůžeme setkat osobně a osobně vám poblahopřát. 

Ostatní vám ještě podrobně sdělí Ing. Stejskalová, místopředsedkyně správní 

rady. 

Dovolte mi v závěru ještě osobní poděkování především  paní Ing. Mirce 

Fatkové Národního pedagogického institutu  ČR a paní Ing. Květě Stejskalové z 

ÚFCH JH AV , které se chopily spolu s ostatními členy správní rady NFJH 

organizace netradičního způsobu předávání cen  v době, kdy jsem díky Covidu 

19 uvízla na 3 týdny na Bulovce. 

 

Přeji vám klidné prožití Vánoc  a úspěšný nový rok 2021. 

Vaše 

Mgr. Jitka Macháčková 

předsedkyně správní rady NF JH 

V Praze 9.prosince 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 


