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Vítězkou druhého ročníku soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“
se stala Tereza Svědíková ze Základní školy Nadporučíka Eliáše. Stejnou
základní školu navštěvuje také Jiří Kulhánek, žák osmé třídy, který se i
přes svůj věkový handicap umístil v první třicítce.   

Včera v podvečer si vítězové druhého ročníku soutěže „Hledáme nejlepšího mladého
chemika“ převzali ocenění. Nejlepším mladým chemikem se stala Tereza Svědíková
(ZŠ Ndpr. Eliáše), které Ing. Ladislav Forman, vedoucí Odboru školství, kultury a
tělovýchovy Pardubického kraje, předal počítačovou sestavu včetně LCD Monitoru.

Hana Pilná (ZŠ Dubina), druhá nejlepší mladá chemička Pardubického kraje,
obdržela notebook, který ji předal profesor Ing. Petr Kalenda, CSc., proděkan
Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Notebook si domů odnesla i
Kateřina Tošovská (ZŠ Waldorfská), které předal cenu Ing. Tomáš Procházka,
generální ředitel společnosti Synthesia, a. s.

Vynikajícího umístění dosáhl Jiří Kulhánek, který se v konkurenci 1 028 dětí
umístil na výborném 26. místě.  Jiří Kulhánek je pravděpodobně nejlepší nejmladší
chemik Pardubického kraje. Je teprve žákem 8. třídy. Ačkoliv je soutěž určena pro
žáky a žákyně devátých tříd základních škol, byla Jiřímu Kulhánkovi na základě jeho
žádosti udělena výjimka, aby se mohl soutěže i přes svůj věkový handicap zúčastnit.
„Mám rád hlavně chemické pokusy, ale teorie je taky zajímavá. Jednou bych chtěl
chemii studovat,“ shrnul Kulhánek.

Soutěž měla také žákům připomenout, že chemie je velice lukrativní studijní obor.
„Mohu jen potvrdit, že chemiků je čím dál tím méně a každého odborníka vítáme
s otevřenou náručí,“ řekl Daniel Rubeš, personální ředitel Synthesia a.s.

Letos se konal již druhý ročník této soutěže, jejímž cílem je podpořit vzdělávání
v oblasti chemie. Odborníků v této oblasti totiž stále ubývá. „Chceme žákům
základních škol ukázat, že chemie není jen biflování vzorečků, ale že to může být i
zábava. Chemie je všude kolem nás. Díky psaní esejí si to mnoho dětí uvědomilo,“
vysvětlovala ředitelka SPŠCH Pardubice Ing. Miroslava Katzerová.

Více informací poskytne:
Jana Kožená
Organizační tým soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“
PR1.cz
Tel.: +420 774 994 023
E-mail: jana.kozena@pr1.cz

HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA

mailto:jana.kozena@pr1.cz

