
PODĚLTE SE O RYBÁŘSKÉ ÚLOVKY

Chodíte rádi na ryby? Pyšníte se velkými úlovky, ale máte pocit, že je
stále vidělo málo očí?
Vaše fotografie rádi uveřejníme na stránkách Olomouckého deníku. Tě-
šíme se na ně na adrese reporter.olomoucky@denik.cz

CHCETE SE
VYJÁDŘIT?

Nesouhlasíte s děním ve Va-
šem okolí, nebo máte naopak
potřebu něco nebo někoho
ocenit? Chtěli byste změnu
v prostředí, ve kterém žijete?
Vaše názory, přání i komentá-
ře rádi otiskneme na strán-
kách Olomouckého deníku.

Posílejte je na adresu
reporter.olomoucky@
denik.cz

Mladí vědci se sešli na konferenci v Uničově
Vědecký výzkum nemusí být
pouze výsadou vysokých škol
a podobných odborných pra-
covišť. Vědě se může velmi
dobře dařit i mezi středoško-
láky, o čemž se včera pře-
svědčili účastníci a návštěv-
níci druhého ročníku mezi-
národní studentské vědecké
konference pořádané Gym-
náziem Uničov. Akci slav-
nostně zahájil poslanec Ev-
ropského parlamentu Jan
Březina, přítomen byl také
výkonný ředitel visegrádské-
ho fondu Petr Vágner a sta-
rosta města Uničova Dalibor
Horák.

Výsledky svých odborných
aktivit v nejrůznějších obo-
rech představili v Uničově
vedle zástupců pořádající
školy žáci partnerských
středních škol ze slovenských
Košic a Krompach, ukrajin-
ského Melitopolu a maďar-
ského města Tótkomlós.

V průběhu konferenčního
dopoledne bylo prezentováno
celkem 16 odborných prací
s přírodovědnou, technickou
a humanitní tematikou. Pří-
rodovědná sekce zahrnula
např. práce o hygieně zraku,
analýze pitné vody, pěstování
rychle rostoucích dřevin či
pozoruhodný výzkum zamě-
řený na možnosti likvidace
ropných havárií.

Humanitně orientované
příspěvky se zabývaly sky-
thskými památkami v oblasti
Melitopolu, skautingem, me-
zikulturní komunikací v kon-
textu globalizace nebo udá-
lostmi druhé světové války na
Ukrajině. Dvojice technicky
zaměřených prací přiblížila

postup, jak zkonstruovat na-
bíjecí stanici pro elektromo-
bil a jak efektivně využít stře-
chy budov k získávání ener-
gie ze solárních článků.

Kvalitu jednotlivých pří-
spěvků hodnotila porota slo-
žená z pedagogů zúčastně-
ných škol. Cenu za nejlepší
odbornou práci si odnesl uni-
čovský gymnazista Jan Vi-
dlař, který na konferenci
představil výsledky svého
několikaletého ornitologic-
kého zájmu o lokalitu
Chomoutovského jezera. Ce-
nu převzal z rukou uničov-
ského starosty Dalibora Ho-
ráka.

V následujících dnech se
mladí vědci budou věnovat
svému dalšímu vzdělávání
v rámci letní školy pro talen-
tované studenty. Pro 23 frek-
ventantů bude v areálu hotelu

Václavov v jesenickém pod-
hůří realizováno několik
přednášek s historickou
a přírodovědnou tematikou.

Projekt mezinárodní stu-
dentské konference je zamě-
řen na podporu studentských
vědeckých aktivit, jejich me-
zinárodní prezentaci a rozví-
jení mezinárodních partner-
ských vztahů. Středoškoláci
z Uničova tak mohli porovnat
úroveň svých odborných zá-
jmů se studenty ze soused-
ních zemí a současně s nimi
navázat osobní přátelství.

Projekt studentské konfe-
rence se uskutečnil díky fi-
nanční podpoře řady institu-
cí, rozhodující příspěvek po-
skytl International Visegrad
Fund, část prostředků věno-
valy Olomoucký kraj a také
město Uničov.

Aleš Langer

STUDENTSKÁ KONFERENCE

ZÁSTUPCI Gymnázia Karla Krompachy na 2. mezinárodní studentské vědecké konferenci. Foto: Aleš Langer

ÚČASTNÍCI vědecké konference pořádané uničovským gymnáziem. Foto: Aleš Langer

CARITAS oslavila své patnácté výročí

Ve čtvrtek 15. září 2011 osla-
vila CARITAS – Vyšší od-
borná škola sociální Olo-
mouc patnáct let svého fun-
gování.

Program pro studenty, ab-
solventy, zaměstnance, od-
borníky, ale i příznivce

z řad veřejnosti probíhal celý
den.

Byl zahájen slavnostní
mší, kterou v olomouckém
chrámu Panny Marie Sněžné
celebroval pomocný biskup
Mons. Josef Hrdlička.

Po setkání absolventů při-

šla na řadu odborná konfe-
rence na téma „Spravedlnost
a služba“, na které poslucha-
čům v sále olomouckého ar-
cibiskupství přednášeli od-
borníci z různých sfér vědec-
kého světa.

Vyvrcholení slavnostního

programu proběhlo v Morav-
ském divadle Olomouc, kde
se ve večerním představení
JÁ+TY=MY představil divá-
kům jedinečný rakouský in-
tegrovaný soubor Tanzahus
Hohenems.

František Jemelka

VÝROČÍ

ABSOLVENTI, současní studenti, zaměstnanci a odborníci společně oslavili patnácté výročí CARITAS. Foto: František Jemelka
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