
ČESKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLEČNOST
sekretariát: Královská obora 233, 170 21 Praha 7, tel.: 02/33377204

Tiskové prohlášení České astronomické společnosti číslo 28 z 15. října 2001

            Unikátní soutěž pro středoškoláky „Život ve vesmíru“ ukončena

Česká astronomická společnost pořádala národní kolo mezinárodní soutěže, která byla
určena středoškolákům  ve věku od 14 do 19 let. Národní kola proběhla ve 22 zemích napříč celou
Evropou a studenti tak měli neobyčejnou možnost porovnat své schopnosti s evropskými kolegy.

Národního kola v České republice, které bylo vyhlášeno na počátku září, se zúčastnilo 88
studentů z celé České republiky. Čtyřčlenná výběrová komise, jmenovaná Národním koordinačním
výborem, vyhodnotila z došlých prací čtyři nejlepší, které dále postupují do evropského kola
pořádaného Evropskou laboratoří pro nukleární výzkum CERN v Ženevě, Švýcarsko.

Vyhlášení výsledků, předání cen studentům a příležitostná tisková konference se
uskuteční v pondělí 22. října 2001 ve 13:30 v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1,
místnost 206.

Vybraní čtyři studenti se ve dnech 7. až 11. listopadu 2001osobně zúčastní finále
v CERNu, kam budou touto organizací osobně pozváni. Náklady, včetně letecké dopravy, uhradí
účastníkům evropského kola CERN. Renomovaní vědci vyberou z finálových prací 10 nejlepších,
které budou moci studenti obhájit na konferenci. Tím  se zapojí do soutěže o SUPER PRIZE, kterou
získají autoři dvou nejlepších prací. Odměnou pak bude pozvání na Evropskou jižní observatoř
(Chile, Jižní Amerika), kde je instalován tzv. Very Large Telescope nebo pozvání na prohlídku
odpalovací rampy raket Ariane na Kourou Spaceport (Francouzská Guayana, Jižní Amerika). 

Výběrová komise dále doporučila Národnímu koordinačnímu výboru ocenit tři další práce,
ale bez postupu do evropského kola.

Přehled oceněných prací:

1) Práce oceněné v českém národním kole a postupující do evropského kola:

Monika Fryčová, Prostějov, 17 let
videosnímek oceněný výjimečnou cenou

Lukáš Kobrle, Zruč nad Sázavou, 18 let
literární práce   „Teorie evoluce“

Veronika Janáková, Frenštát pod Radhoštěm, 16 let
literární práce   „První kontakt“

Petr Peltan, České Budějovice, 18 let
literární práce   „Chvála všem studentům“



2) Práce oceněné v českém národním kole:
Jiří Král, Brno

keramická práce    „Marťan a jeho pes“
Pavel Škarvada, Brno, 18 let

hudební skladba    „Vesmírné metamorfózy“
kolektiv studentů SOU zemědělského, Olomouc

reportáž   „Mystikové“ a „Objevitel modré planety“

    Pavel Suchan

                                                                                                    Štefánikova hvězdárna
                                                                               tiskový tajemník České astronomické společnosti

Česká astronomická společnost (ČAS) vydává od května 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 organizačními
záležitostmi ohledně tiskových prohlášení se obracejte na tiskového tajemníka ČAS Pavla Suchana
na adrese Štefánikova hvězdárna, Petřín 205, 118 46 Praha 1, tel.: 02/57320540, fax: 02/57325390,
e-mail: suchan@observatory.cz. Bližší informace pro téma tohoto tiskového prohlášení získáte
u kontaktních osob České astronomické společnosti pro soutěž “Život ve vesmíru” Štěpána
Kováře kovar@metrostav.cz a Petra Bartoše krtekpetr@quick.cz, telefon 02 – 3337 7204.


