
Pardubice 

Na univerzite se 
l<ona Chemil<Iani 
Dnes bude na Fal<ulte chemic
ko-technologicke Univerzity Pardu
bice souteZit pfes 300 stfedoSkola
l<ll z cele CR a ze Slovensl<a v Che
miklanL VysokoSkolaci ze spolku 
Alumni scientiae bohemicae pofa
daji tuto soutez ve spolupraci s fa
l<ultou a ministerstvem sl<olstvi uz 
poCtvrte. ,Netestujeme, jake maji 
studenti encyklopedicke znalosti, 
alejak umi nakladat s informacemi 
v Casovem presu," fika jed en z orga
nizatorll, student Fakulty chemic
ko-technologicke jan HrubeS. (tum) 



Pardubice navStivi 
nejlepSi chemici 
Pardubice- V krajskem 
meste se dnes kona ctvrty 
rocnik mezinarodni souteze 
Cherniklani. Pres tfi stovky 
UCastnikU z Ceske republiky 
i ze Slovenska se pfijedou na 
Fakultu chemicko
technologickou Univerzity 
Pardubice utkat v feseni ne
tradicnich souteznich uloh 
inspirovanych chemickou 
tematikou. ,Jsem rad, ze nase 
soutez pfitahuje kazdyn1 
rokem vic a vic studentu. 
Bereme to j ako potvrzeni to
ho, ze jsme se vydali dobrym 
smerem. Tesi nasi zajem 
soutezicich o nasi fakultu," 
fekl zakladatel souteze Jan 
Hrubes, ktery na pardubicke 
univerzite studuje organic
kou chemii .... 3 



Chemici jedou souteZit 
Rokycany- Parta studentli Gymnazia a SOS Roky
cany se navzdory jarnim prazdninam dnes vyda
va reprezentovat Skolu. ,Mifi na Chemiklani, coZ 
je soutez pro tymy stfedoSkolakU pofadana Uni
verzitou Pardubice," informoval feditel Skoly Pa
vel Vlach. Zvitezi ten, komu se podafi vyfeSit nej
vice zadanych teoretickYch Ukolli. (naS) 



Pardubice navštíví nejlepší chemici 
8.2.2019    Pardubický deník    str. 1   Titulní strana 

    (len)    Univerzita Pardubice     

Pardubice – V krajském městě se dnes koná čtvrtý ročník mezinárodní soutěže Chemiklání. Přes tři 
stovky účastníků z České republiky i ze Slovenska se přijedou na Fakultu chemickotechnologickou 
Univerzity Pardubice utkat v řešení netradičních soutěžních úloh inspirovaných chemickou 
tematikou. „Jsem rád, že naše soutěž přitahuje každým rokem víc a víc studentů. 
Bereme to jako potvrzení toho, že jsme se vydali dobrým směrem. Těší nás i zájem soutěžících o naši 
fakultu,“ řekl zakladatel soutěže Jan Hrubeš, který na pardubické univerzitě studuje organickou 
chemii. ...3 
 
Nejlepší chemici se opět sejdou v Pardubicích 
pokračování ze strany 1 
 
Úlohy, které na tří- až pětičlenné týmy soutěžících čekají, jsou stavěné tak, aby donutily studenty 
přemýšlet a vzájemně spolupracovat. „Nechceme testovat encyklopedické znalosti, proto dovolujeme 
soutěžícím vzít si k ruce jakoukoliv papírovou literaturu. To ovšem občas vyústí k tomu, že si týmy s 
sebou dovezou dvě přepravky učebnic, sešitů a vysokoškolských skript,“ dodal Hrubeš. Pro pedagogy, 
kteří přijedou se soutěžícími jako doprovod, jsou připraveny odborné přednášky. 
 
Region| Východní Čechy 
 

Na univerzitě se koná Chemiklání 
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    (tum)    Univerzita Pardubice     

Pardubice 
 
Dnes bude na Fakultě chemickotechnologické Univerzity Pardubice soutěžit přes 300 
středoškoláků z celé ČR a ze Slovenska v Chemiklání. Vysokoškoláci ze spolku Alumni scientiae 
bohemicae pořádají tuto soutěž ve spolupráci s fakultou a ministerstvem školství už počtvrté. 
„Netestujeme, jaké mají studenti encyklopedické znalosti, ale jak umí nakládat s informacemi v 
časovém presu,“ říká jeden z organizátorů, student Fakulty chemickotechnologické Jan Hrubeš. 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - pardubický kraj 
 

Chemici jedou soutěžit 
8.2.2019    Rokycanský deník    str. 2   Region 

    (naš)    Univerzita Pardubice     

Rokycany – Parta studentů Gymnázia a SOŠ Rokycany se navzdory jarním prázdninám dnes vydává 
reprezentovat školu. „Míří na Chemiklání, což je soutěž pro týmy středoškoláků pořádaná Univerzitou 
Pardubice,“ informoval ředitel školy Pavel Vlach. Zvítězí ten, komu se podaří vyřešit nejvíce zadaných 
teoretických úkolů. 
 
Region| Západní Čechy 
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7.2.2019    pardubicky.denik.cz    str. 0   Moje Pardubicko 

    Lenka Štěpánková    Univerzita Pardubice     

Pardubice – V krajském městě se v pátek koná čtvrtý ročník mezinárodní soutěže Chemiklání. Přes tři 
stovky účastníků z České republiky i ze Slovenska se přijedou na Fakultu chemicko-technologickou 
Univerzity Pardubice utkat v řešení netradičních soutěžních úloh inspirovaných chemickou 
tematikou. 
 
"„Jsem rád, že naše soutěž přitahuje každým rokem víc a víc studentů. Bereme to jako potvrzení toho, 
že jsme se vydali dobrým směrem. Těší nás i zájem soutěžících o naši fakultu,“ řekl zakladatel 
soutěže Jan Hrubeš, který na pardubické univerzitě studuje organickou chemii. 
Úlohy, které na tří- až pětičlenné týmy soutěžících čekají, jsou stavěné tak, aby donutily studenty 
přemýšlet a vzájemně spolupracovat. „Nechceme testovat encyklopedické znalosti, proto dovolujeme 
soutěžícím vzít si k ruce jakoukoliv papírovou literaturu. To ovšem občas vyústí k tomu, že si týmy s 
sebou dovezou dvě přepravky učebnic, sešitů a vysokoškolských skript,“ dodal Hrubeš. Pro pedagogy, 
kteří přijedou se soutěžícími jako doprovod, jsou připraveny odborné přednášky. 
" 
 
 
URL| https://pardubicky.denik.cz/zpravy_reg...i-se-sejdou-v-pardubicich-20190207.html 
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