
České hlaviČky 
hlásí   únor 2011

GENERÁLNÍ PARTNEŘI MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Kontakt
Václav Marek 
Manažer soutěže České hlavičky 
vaclav.marek@ceskahlava.cz
hlavicky@ceskahlava.cz

Česká hlava s. r. o. 
Vinohradská 100, 130 00 Praha 3
Tel: 267 311 032, 267 312 405
www.ceskahlava.cz

Pátý ročník startuje,  
hlaste se přímo! 

Již popáté budou letos udělovány ceny středoškolákům České  
hlavičky. Na vítěze v každé kategorii čeká mj. finanční odměna 30 000 
Kč  a natočení osobního medailonku, který bude odvysílán Českou 
televizí. Předání cen se už tradičně uskuteční  v Mahenově divadle 
v Brně  25. října. České hlavičky jsou  výjimečné v tom, že se může 
každý student se svou prací přihlásit do soutěže přímo bez jakého-
koli předkola či schvalování a to  prostřednictvím našich webových 
stránek.  Kategorie  nejsou vypisovány podle předmětů ve škole, ale 
podle témat  (Člověk a svět kolem něj, Svět počítačů a komunikace, 
Vstupenka do vědy, Řešení pro budoucnost). Bližší informace  včetně 
statutu najdete na stránkách www.ceskahlava.cz. Důležité je, že uzá-
věrka přihlášek je  už 30. června!  Přihlášky se podávají elektronickou 
cestou rovněž na webu Česká hlava. 

Porota pro rok 2011
1.   Prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc.  

předsedkyně  a garant  pro cenu „Merkur“, první místopředsedkyně 
Rady vlády  pro  výzkum, vývoj  a inovace, prorektorka pro vědu  
a výzkum VŠE Praha

2.   Prof. Ing. Petr Doucek, CSc.  
místopředseda a Garant pro cenu „Ingenium“, VŠE Praha

3.   Prof. RNDr. Zdeněk Herman, DrSc.  
garant pro cenu  „Genus“, Ústav fyzikální chemie JH AV ČR, 
laureát Národní ceny  Česká hlava 2003

4.   Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs  
garant pro cenu „Futura“, rektor Technické univerzity Liberec

5.   Ing. Eva Bartoňová  
garant pro cenu „Abraxan“, náměstkyně ministra  školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR

6.   Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.  
zástupkyně ředitele Mikrobiologického ústavu AV ČR 

7.   RNDr. Jiří Grygar, CSc.  
astrofyzik, Fyzikální ústav AV ČR

8.   Doc. RNDr. Antonín Kučera, CSc. 
proděkan pro matematickou a informatickou sekci,  
Matematicko - fyzikální fakulta, Univerzita Karlova Praha

9.   Prof. Dr. Ing. Michal Pěchouček, M.Sc.  
ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická

Co a kdy letos?
l 15. února, vyhlášení  5. ročníku  soutěže České hlavičky 

l 30. června, uzávěrka přihlášek do soutěže

l září ,zasedání poroty

l 25. října, galavečer s předáváním cen, Brno

l 17. listopadu  vysílání pořadu České hlavičky na ČT1

Samozřejmě i letos se uskuteční velmi úspěšné Hlavičkiády.   
V jejich rámci se  vždy v průběhu jednoho dne  dostanete na výzkum-
ná a vývojová pracoviště, kam se běžný smrtelník nedostane. Ať už  
to je vývojové centrum mladoboleslavské škodovky, nebo například  
laboratoře, které se zabývají výzkumem kmenových buněk. Ti, na 
které se loni nedostalo,  se mohou těšit na opravdu výjimečné akce. 
Opět  budou moci besedovat s předními vědci a přitom  si třeba 
vyzkoušet detektor lži, sledovat, jak DNA usvědčuje pachatele zlo-
činů, podívat se do slavné firmy Explosie, která navazuje na na nej-
známější vynález Alfreda Nobela dynamit a na další místa. Sledujte 
pečlivě naše webové stránky, abyste o takovou příležitost nepřišli!

Dejte o soutěži vědět přátelům, kamarádům i ostatním studen-
tům. Zašlete jim odkaz na naše stránky nebo tento zpravodaj. 
Vyvěste ho na školní web, nástěnku, svůj facebook a všude 
tam, kde Vás to napadne, aby se o ní dovědělo co nejvíce lidí. 
Pomůžete nám tak v propagaci Českých hlaviček. 
Bližší informace: www.ceskahlava.cz  
kontakt: vaclav.marek@ceskahlava.cz




