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Tiskové prohlášení

Unikátní sout

eské astronomické spole$nosti $íslo 28 z 15. +íjna 2001

pro st edoškoláky „ ivot ve vesmíru“ ukon ena

eská astronomická spole nost po ádala národní kolo mezinárodní sout e, která byla
ur ena st edoškolák m ve v ku od 14 do 19 let. Národní kola prob hla ve 22 zemích nap í celou
Evropou a studenti tak m li neoby ejnou mo nost porovnat své schopnosti s evropskými kolegy.
Národního kola v eské republice, které bylo vyhlášeno na po átku zá í, se zú astnilo 88
student z celé eské republiky. ty lenná výb rová komise, jmenovaná Národním koordina ním
výborem, vyhodnotila z došlých prací ty i nejlepší, které dále postupují do evropského kola
po ádaného Evropskou laborato í pro nukleární výzkum CERN v /enev , Švýcarsko.
Vyhlášení výsledk#, p edání cen student#m a p íle itostná tisková konference se
uskute ní v pond lí 22. íjna 2001 ve 13:30 v budov Akademie v d .R, Národní 3, Praha 1,
místnost 206.
Vybraní ty i studenti se ve dnech 7. a 11. listopadu 2001osobn zú astní finále
v CERNu, kam budou touto organizací osobn pozváni. Náklady, v etn letecké dopravy, uhradí
ú astník m evropského kola CERN. Renomovaní v dci vyberou z finálových prací 10 nejlepších,
které budou moci studenti obhájit na konferenci. Tím se zapojí do sout e o SUPER PRIZE, kterou
získají auto i dvou nejlepších prací. Odm nou pak bude pozvání na Evropskou ji ní observato
(Chile, Ji ní Amerika), kde je instalován tzv. Very Large Telescope nebo pozvání na prohlídku
odpalovací rampy raket Ariane na Kourou Spaceport (Francouzská Guayana, Ji ní Amerika).
Výb rová komise dále doporu ila Národnímu koordina nímu výboru ocenit t i další práce,
ale bez postupu do evropského kola.
P ehled ocen ných prací:
1)

Práce ocen né v eském národním kole a postupující do evropského kola:
Monika Fry ová, Prost jov, 17 let
videosnímek ocen ný výjime nou cenou
Lukáš Kobrle, Zru nad Sázavou, 18 let
literární práce „Teorie evoluce“
Veronika Janáková, Frenštát pod Radhošt m, 16 let
literární práce „První kontakt“
Petr Peltan, eské Bud jovice, 18 let
literární práce „Chvála všem student m“

2)

Práce ocen né v eském národním kole:
Ji í Král, Brno
keramická práce „MarIan a jeho pes“
Pavel Škarvada, Brno, 18 let
hudební skladba „Vesmírné metamorfózy“
kolektiv student SOU zem d lského, Olomouc
reportá „Mystikové“ a „Objevitel modré planety“

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 .eské 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.

