V Plzni 12. dubna 2016

Pro děti MŠ, ZŠ a SŠ v celé České republice
Odborníci ze Západočeské univerzity v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň spolupracují na výzkumu
závažné choroby a Stonožka vyzývá: Děti, pojďte podpořit vědu a výzkum a namalujte obrázek na
téma „Věda, která léčí“. Pokud nechcete malovat, pošlete esej na téma „ Jak bude vypadat věda 22.
století.“
Chcete se zapojit do prestižní celorepublikové soutěže a podpořit svou účastí vědu a výzkum, které
pomohou v léčbě malých, vážně nemocných dětí? Bude nám velkou ctí, pokud se tohoto projektu
zúčastníte a dovolujeme si Vám poskytnout základní organizační údaje.
Děti na základě výzvy svých učitelů malují obrázky či píšou eseje na výše popsaná témata.
Každý obrázek či literární dílo jeho autor podepíše, včetně informace o věku a adrese školy.
Škola z dodávaných děl vybírá ta nejlepší, která odešle na adresu:
Mgr. Gabriela Levorová, mluvčí FN Plzeň, Edvarda Beneše 13, 301 00 Plzeň
Ukončení soutěže je stanoveno na konec školního roku, díla posílejte do 30. června 2016.
1. září 2016 odborná porota, složená ze zástupců ZČU, FN Plzeň a Hnutí Stonožka, vybere
vítězná díla ve čtyřech věkových kategoriích: 1. kategorie do 7 let, 2. kategorie 8 – 11 let,
3. kategorie 12 – 15 let, 4. kategorie 16 – 24 let
Nejlepší práce budou oceněny zajímavými cenami, všichni autoři obdrží pamětní listy.
Vítěz celé soutěže, kromě hodnotné ceny, stráví polovinu dne na vědecké půdě ZČU, kde bude
společně s vědeckým týmem sledovat výzkumnou práci.
Vítězné školy v jednotlivých kategoriích budou mít možnost prohlídky zajímavých míst Fakultní
nemocnice Plzeň.
Vítězům budou uděleny: Cena Běly Gran Jensen, Cena kardinála Dominika Duky, Cena ředitele
FN Plzeň Václava Šimánka, Cena rektora ZČU Miroslava Holečka, Cena děkana FAV ZČU
Miroslava Lávičky, Cena přednosty Dětské kliniky FN Plzeň Josefa Sýkory a Cena advokátů AK
Svejkovský, Kabelková a spol.
Předání ocenění proběhne 2. prosince 2016 v Arcibiskupském paláci v Praze z rukou kardinála
Dominika Duky po každoroční Stonožkové mši.
Velmi se těšíme na díla, ve kterých dětská mysl ztvární představu o vědě, a doufáme, že i touto
soutěží našim potomkům přiblížíme vědu a výzkum jako nepostradatelnou součást našich životů.
S úctou
Běla Gran Jensen, hnutí Stonožka
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel FN Plzeň
doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor ZČU

