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Den D je 30. června!
Připomínáme, že uzávěrka přihlášek do letošního ročníku Čes-uzávěrka přihlášek do letošního ročníku Čes-uzávěrka přihlášek

ké hlavičky se neúprosným tempem blíží, takže fi nišovat musíte se 
svými projekty a pracemi, ale i s přihláškou, kterou najdete na našich 
stránkách www.ceskahlava.cz v sekci České hlavičky. Opakujeme, že 
zúčastnit se může úplně každý a hlásí se přímo!  Na rozdíl od jiných 
oborových soutěží ta naše je zaměřena tematicky (například Člověk 
a svět kolem něj), takže do každé kategorie můžete přihlásit práce 
z jakékoli discipliny, pokud odpovídají tématu.

My i porota se na vaše práce těšíme. V čele poroty je i letos pro-
rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Stanislava Hrono-
vá, ale přibyli do ní dva noví členové: známý astrofyzik  RNDr. Jiří 
Grygar,CSc. z Fyzikálního ústavu AV ČR a proděkan Matematicko-
fyzikální fakulty UK doc. RNDr. Antonín Kučera,CSc.

Slavnostní vyhlášení se koná v Mahenově divadle v Brně 5. listopadu 
a na vítěze kromě zajímavé fi nanční odměny čeká i natočení televizní-
ho medailonku, na který se budou moci podívat 17. listopadu v televizi.

Nositel Nobelovy ceny Peter 
Grünberg miloval topinky

Jedním z řečníků 
letošního Evropského 
fóra vědy a techniky, 
které pořádá každý rok 
Česká hlava, byl i nosi-
tel Nobelovy ceny za 
fyziku  Peter Grünberg 
z Německa. Toto oceně-
ní získal za objev nového 
fyzikálního jevu gigantic-
ké magnetorezistence. 
Ten znamenal opravdo-
vou revoluci v ukládání 
dat. Bez něho by se na 
MP3 vešla sotva jedna 
písnička a Youtube by 
neexistoval vůbec!

Využili jsme jeho 
přítomnosti v Praze 
a pozvali 50 středoško-
láků na besedu s tímto 

vzácným hostem. Bohužel  nabitý program neumožnil besedovat déle 
a tak se na všechny zvědavce, žadatele o společnou fotografi i  či pod-
pis nedostalo. Profesor odpovídal na řadu otázek týkající se svého 
objevu, práce i vědecké kariéry, ale neušel ani dotazům na soukromí. 
A tak se účastníci například  dozvěděli, že si jako malý hrál s českou 
stavebnicí Merkur nebo že měl rád topinky...

Hlavičkiády „vyprodány“
Když jsme letos vyhlašovali „Hlavičkiády“ ( jeden den strávený se 

špičkovými vědci a na výzkumných pracovištích), tak jsme netušili, 
jak velký o ně bude zájem. Dny s medicinou, nanotechnologiemi či 
astrofyzikou , byly „vyprodány“ během dvou dnů. Vyprodány myslíme   
samozřejmě obrazně, protože všechno je zdarma. Ale každá akce 
má bohužel  jen omezenou  kapacitu a tak  se už  na mnoho  dalších  
zájemců nedostalo.

Ale nezoufejte! Připravujeme další a budeme o nich včas informo-
vat. Přijedeme  do více krajů a  vedení koncernu Škoda – Volkswagen 
nám přislíbilo, že se budeme moci podívat i do nejtajnějších míst, 
kde se vyvíjejí budoucí modely aut.

Slovo partnerů
Zeptali jsme se Mgr. Anny Veverkové,
ředitelky Odboru komunikace VZP 

Proč si VZP mezi mnoha projekty vybrala 
k podpoře právě České hlavičky? 

Češi byli, vím, že jsou, a věřím, že budou 
národem vzdělaným, bystrým, technicky 
zdatným a umem nadaným. Kolik je v Čes-
ké republice kutilů, není jistě nikde na svě-
tě. Naši strojaři nebo stavbaři byli vždycky 
v cizině pojmem. S příchodem boomu jiných 
profesí, kterých si nesmírně vážím, se tro-
chu  ti strojaři, stavbaři, chemici, fyzici jakoby 

vytratili. Ale náš stát je potřebuje, Evropa je potřebuje, svět je potře-
buje. Proto se Všeobecná zdravotní pojišťovna rozhodla podpořit 
nejen „dospěláky“ v rámci projektu Česká hlava, ale i budoucí vědce 
nebo inženýry, které hledá a kterým pomáhá soutěž České hlavič-
ky. Dobře totiž víme, co pro nemocné znamená například výzkum 
nového léku nebo sestrojení  přístroje na odhalování závažného 
onemocnění či jeho účinnou léčbu. Čím víc Českých (souhrn čes-
kých, moravských a slezských ) hlaviček, tím víc Českých hlav. Je 
báječné, že jsou.

Jak vy si představujete takovou ideální „českou hlavičku“? 
Nemám žádný ideál, ale vím, že skvělých českých hlaviček je 

poměrně dost. Jen je umět motivovat, aby svou chytrost zaměřily 
správným směrem!

Myslíte si, že v naší zemi umíme vyhledávat a využívat talenty?
Říkám to nerada, ale neumíme. Ani vyhledávat, ani dostatečně pod-

porovat (to není jen otázka peněz) ani dát dostatek příležitosti jejich 
talentu. Jistě jsou výjimky, ale zatím se mi zdá, že úspěch jiných není 
to, co máme v Česku nejraději. Snad to funguje ve sportu, ale jinde…..
Chybí nám hrdost na sebe, na to, co umíme.  Ale já moc věřím tomu, 
že se to mění a změní. I díky takovým projektům, jako jsou České 
hlavičky.


