Národní kolo 18. ročníku ekologické olympiády
V neděli 16. června 2013 byly vyhlášeny
výsledky národního kola 18. ročníku ekologické olympiády, kterou pořádá Český
svaz ochránců přírody, spoluvyhlašovatelem je Ministerstvo školství mládeže
a tělovýchovy. Soutěže se v Kněžicích na
Vysočině zúčastnilo 35 středoškolských
studentů zastupujících 12 škol z 10 krajů
České republiky. Vítězný tým reprezentoval
Slovanské Gymnázium Olomouc. Výsledky na prvních místech však byly velmi
vyrovnané. Jen s malou bodovou ztrátou
se umístil jako druhý tým z Gymnázia Bo tičská z Prahy a na třetím místě soutěžící
z Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník.
Tématem letošního národního kola byla
Noc. Účastníci řešili řadu praktických
úkolů souvisejících se střídáním denní

a noční doby, jeho vlivem na rostliny, zvířata a přírodu obecně. Studenti pozorovali
a dokumentovali zavírání a otevírání květů rostlin, chytali a určovali noční hmyz,
určovali živočichy podle jejich zvuků
a přírodniny po hmatu (na snímku), nebo
sestavovali po paměti mapu souhvězdí
na noční obloze. Své hypotézy podložené
pozorováním pak obhajovali před pětičlennou odbornou porotou. Tu nejvíce zaujal různorodý přístup soutěžících k úkolům, jejich rozdílné pojetí a přehledné
grafické zpracování na vysoké úrovni.
V 19. ročníku čeká na soutěžící téma
Rekultivace a obnova aneb ekologické restaurování. Aktuální informace naleznete
na webové stránce www.ekolympiada.cz.
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Finále 41. ročníku
zlatého listu
Národní kolo přírodovědné soutěže pro
děti a mládež proběhlo 17.–23. června 2013
v jihočeských Čimelicích. Soutěž pořádá
Český svaz ochránců přírody, 41. ročník
spoluvyhlašovalo MŠMT. Znalosti žáků
základních škol prověřila finálová soutěžní stezka. Hodnotila se také prezentace
celoroční práce pro přírodu. V obou věkových kategoriích zvítězil oddíl Lid Med vědího potoka z Domu dětí a mládeže
Olomouc. Blíže na: www.zlatylist.cz.

Kalendář biologa
13.–15. září 2013: Malá africká konference. Zoologická zahrada Jihlava. Zajímaví
hosté, promítání z cest a diskuze i nové
zážitky. Více na: www.zoojihlava.cz.
21. září 2013: Muzejní sobota na PřF UK
v Praze. Od 10 do 17 hod. bude otevřeno
Chlupáčovo muzeum historie Země, Hrdličkovo muzeum člověka, skleník Botanické zahrady PřF UK, Mineralogické sbírky
a Druhohorní safari. Více na: www.prirodovedci.cz.
27. září 2013: Noc vědců 2013 na téma
Energií k poznání. Na řadě míst ČR proběhne program s workshopy, pokusy a přednáškami. Více na: www.noc-vedcu.cz
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Ceny za vědeckou literaturu za rok 2012
V sále Českého kvarteta zámku v Lužanech u Přeštic byly 17. června 2013 předány Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu, Ceny Nadace Českého literárního
fondu a Cena Milana Sojky. Slavnostního
udílení se zúčastnili i představitelé Akademie věd České republiky v čele s jejím
předsedou prof. Jiřím Drahošem.
Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu udělují společně Nadace Českého
literárního fondu a Nadání Josefa, Marie
a Zdeňky Hlávkových za původní knižní
práci z oblasti vědecké a odborné litera-

tury publikovanou v ČR. Mezi oceněnými za r. 2012 byly dvě publikace Nakladatelství Academia – Přehled hub střední
Evropy od Jana Holce, Antonína Bielicha
a Miroslava Berana (oblast věd o živé příro dě) a Atlas geometrie. Geometrie krásná
a užitečná od Šárky Voráčové a kolektivu
autorů (oblast věd o neživé přírodě). Cenu
v oblasti lékařských věd získala práce Re vizní operace totálních náhrad kyčelního
kloubu od Ivana Landora, Pavla Vavříka,
Jiřího Galla a Antonína Sosny (nakladatel ství Maxdorf).

Cena Nadace Českého literárního fondu
za vědeckou literaturu v oblasti společenských věd byla udělena Františku Šmahelovi, Lence Bobkové a kolektivu za knihu
Lucemburkové. Česká koruna uprostřed
Evropy (Nakladatelství Lidové noviny).
Cenu Milana Sojky převzal americký
muzikolog David Beveridge za práci Zdeňka a Josef Hlávkovi – Anna a Antonín Dvořákovi. Přátelství dvou manželských párů
a jeho plody v českém a světovém umění
(Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 12/1012). Cena byla zřízena
k podpoře rozvoje v oblasti společenských
věd a k uctění památky vynikajícího vysokoškolského učitele a představitele nezávislého ekonomického vědeckého myšlení prof. Ing. Milana Sojky, CSc. Udělují ji
společně Vysoká škola ekonomie a managementu a Národohospodářský ústav Josefa Hlávky.
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