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Tiskové prohlášení

Unikátní sout

eské astronomické spole$nosti $íslo 27 z 15. zá+í 2001

pro st edoškoláky „ ivot ve vesmíru“

!!! Uzáv rka národního kola je ji 1. íjna 2001 !!!

eská astronomická spole nost spolupo ádá národní kolo mezinárodní sout e, která je
ur$ena st edoškolák%m ve v ku od 14 do 19 let. ivot ve vesmíru je nový, zcela ojedin lý projekt
pro st edoškolské studenty. V sou asné dob se odehrává ve 22 zemích nap í celou Evropou a
studenti tak mají neoby ejnou mo nost porovnat své schopnosti s evropskými kolegy.
ivot ve vesmíru je evropský projekt po ádaný v návaznosti na Evropský týden v dy a
techniky 2001. Projekt spole n organizují CERN (Evropská laborato pro jaderný výzkum,
.eneva) ESA (Evropská kosmická agentura) a ESO (Evropská ji ní observato ) – tedy veli iny
íslo jedna na poli evropské v dy. K projektu se p ipojily i další organizace, jako nap íklad EMBL
(Evropské laborato e pro molekulární biologii) a ESFR (Evropské centrum pro synchrotronové
zá ení). Projekt má podporu všech velkých evropských mezivládních v deckých organizací.
Program sout e je ízen Mezinárodním koordina ním výborem. V ú astnických zemích
se vytvá ejí Národní koordina ní výbory, ve kterých se nacházejí v dci, odborníci, noviná i, u itelé,
zástupci v deckých spole ností apod. Garantem projektu v eské republice je eská astronomická
spole nost, v decká spole nost p i Akademii v d eské republiky.
Na osm vít z% národního kola $eká na konci listopadu t ídenní pobyt v CERNu v .enev ,
nejv tší evropské laborato i pro nukleární výzkum, kde budou moci nahlédnout pod pokli ku
nebývalé laborato e. Budou se moci setkat s p edními v dci nukleární fyziky a ti nejlepší budou
moci sami sv<j projekt prezentovat na konferenci. V CERNu vít z<m národního kola nez<stane nic
utajeno – navštíví obrovské centrum výpo etního st ediska, kde je srdce tém všech probíhajících
experiment< a krom oficiálního programu se podívají na experimentální pracovišt , kde se sto
metr< pod zemí v 27 km dlouhém tunelu urychlují ástice.
Toto setkání bude také mezinárodní prezentací zú astn ných zemí a výherc< z národních
sout í. Všechny práce prezentované v CERNu se zapojí do sout e o nejvyšší cenu – pozvání na
Evropskou ji ní observato (Chile, Ji ní Amerika), kde je instalován tzv. Very Large Telescope a
dále pozvání na prohlídku odpalovací rampy raket Ariane na Kourou Spaceport (Francouzská
Guyana, Ji ní Amerika), kterou získají auto i dvou nejlepších prací.
Sout

je rozd lena do dvou hlavních kategorií, které se dále lení na podkategorie, ve kterých se
zájemci mohou sout e zú astnit:
V decká kategorie
V decký nebo novinový lánek
Dokumentární video
Internetová stránka
Interaktivní CD-ROM, DVD
V decká esej

Um lecká kategorie
Divadelní p edstavení
Hudební p edstavení
Malba, socha, fotografie ...
Povídka nebo scéná
Poezie

Termíny sout e: 1.10.2001 - uzáv rka pro p íjem prací, 15.10.2001 - oznámení výsledk<
národního kola sout e, konec íjna 2001 - slavnostní p edání cen.
P ihlášky do sout e: p ihlásit se m< e ka dý ob an R ve v ku od 14 do 19 let, který zašle svoji
práci spolu s vypln nou p ihláškou do data uzáv rky sout e na adresu eské astronomické
spole nosti. P ihláška je ke sta ení na adrese www.astro.cz.
Kontaktní adresa pro zasílání prací do sout e: Sout ,
Královská obora 233, 170 21 Praha 7.

eská astronomická spole nost,

1eský koordina$ní výbor: Ing. Marcel Grün – editel Hv zdárny a planetária hl. m. Prahy, Ing.
Jana Tichá – editelka Hv zdárny a planetária v eských Bud jovicích, Št pán Ková –
místop edseda eské astronomické spole nosti, Petr Bartoš – len Výkonného výboru eské
astronomické spole nosti, Ond ej Neff – noviná . Externím konzultantem výboru je RNDr. Ji í
Grygar, CSc. – Fyzikální ústav AV R.
Dotazy je mo no volat na záznamník 02 – 3337 7204, kde si lze také objednat p ihlášku do
sout e.
Novinky a podrobn jší informace naleznete na adrese www.astro.cz.

Pavel Suchan
Štefánikova hv zdárna
tiskový tajemník eské astronomické spole nosti

eská astronomická spole nost ( AS) vydává od kv tna 1998 tisková prohlášení o aktuálních
astronomických událostech a událostech s astronomií souvisejících. Archiv tiskových prohlášení lze
najít na Internetu na adrese http://www.astro.cz/cas/tisk.htm. S technickými a organiza ními
zále itostmi ohledn tiskových prohlášení se obracejte na tiskového tajemníka AS Pavla Suchana
na adrese Štefánikova hv zdárna, Pet ín 205, 118 46 Praha 1, tel.: 02/57320540, fax: 02/57325390,
e-mail: suchan@observatory.cz. Bli ší informace pro téma tohoto tiskového prohlášení získáte
u kontaktních osob 1eské astronomické spole$nosti pro sout “ ivot ve vesmíru” Št pána
Ková e kovar@metrostav.cz a Petra Bartoše krtekpetr@quick.cz, telefon 02 – 3337 7204.

