UN DUBEN 2006
 Studentské soutìže

 Co se chystá

Î SOUTÌŽ PRO STUDENTY Z ROKYCANSKA
Za vynikající pøínos ve vìdì a vývoji a tvùrèí èinnost v umìní vyhlašuje mìsto
Rokycany pro letošní rok druhý roèník soutìže o "Cenu mìsta Rokycany 2006".
Soutìže se mohou zúèastnit studenti nebo absolventi vysoké školy do 35 let
z Rokycanska (místo narození nebo bydlištì na Rokycansku, v týmu alespoò jeden
èlen z Rokycanska).
Pøihláška s názvem a popisem soutìžní práce, doporuèením školy nebo zamìstnavatele a zhodnocením pøínosu práce musí být do podatelny Mìstského úøadu v Rokycanech odevzdána nejpozdìji do 15. 9. 2006. Hodnotná odmìna èeká nejen autory tøí
nejlepších prací, ale i jejich školu nebo zamìstnavatele. Bližší informace na:
http://www.rokycany.cz.
Pøipomeòme, že v loòském roèníku soutìže o "Cenu mìsta Rokycany 2005" soutìžní porota v konkurenci tøinácti kandidátù (z rùzných univerzit v ÈR) pøisoudila dvì
první ceny dvojèlennému inženýrskému týmu z KMA FAV Aleši Matasovi a Petru
Neèesalovi, kteøí zvítìzili s prací "Matematické modelování visutých mostù". Vítìzství
v soutìži jim vyneslo padesátitisícovou odmìnu a dalších 25 000,- Kè obdržela
Fakulta aplikovaných vìd jako pracovištì pùvodu práce.

Î SOUTÌŽ ELEKTROTECHNIKÙ IEE
Èeské centrum IEE (Institution of Electrical Engineers) vyhlašuje Soutìž mladých
elektrotechnikù IEE.
Soutìží se o nejlepší prezentaci (prezentovat lze libovolné téma z oboru elektrotechniky nebo elektroniky). Vítìz bude mj. nominován na mezinárodní soutìž IEE, která
se letos poøádá ve Skotsku (v listopadu) – cesta do Skotska a ubytování bude placeno
IEE. Prezentace probíhá v angliètinì. Podmínkou úèasti na soutìži je zaslání pøíspìvku na 2-4 stránky, nejlépe ve formátu PDF (lze poslat pøíspìvek, který byl již publikován). Další podmínky: vìk do 35 let. Nominace a èlenství platí pouze v pøípadì studenta nebo doktoranda v prezenèní formì studia.
Uzávìrka pøihlášek je 27. dubna 2006. V pøípadì pøijetí pøíspìvku budete pozváni
na prezentaci Vašeho tématu, která se bude konat 9. kvìtna v zasedací místnosti dìkanátu ÈVUT FEL v Dejvicích, místnost è.7.
Vyplnìnou pøihlášku a pøíspìvek doruète nebo zašlete na sekretariát Èeského centra
IEE (FEL ÈVUT v Dejvicích) nebo na e-mailovou adresu: soutez@iee.cz. Obálku
(pøedmìt e-mailu) oznaète "Soutìž IEE".

Î SOUTÌŽ PØEMÝŠLEJME O EVROPÌ
Nadace rozvoje obèanské spoleènosti (NROS) v tìchto dnech vyhlašuje již ètvrtý
roèník soutìže "Pøemýšlejme o Evropì a její budoucnosti!"
Soutìž je urèena jak èeským, tak zahranièním vysokoškolákùm, kteøí napíší esej na
téma, jež organizátoøi soutìže zvolili pro daný rok.
Na ètyøi výherce soutìže èekají finanèní ceny: 20 000,- Kè za první místo, 10 000,- Kè
za druhé a po 5 000,- Kè za tøetí a ètvrté místo.
Soutìž probíhá až do 15. 12. 2006 a vyhlášení vítìzù a udìlení cen probìhne
23. 1. 2007. Více informací na www.nros.cz v sekci aktuality.

Î SOUTÌŽ FIRMY CCA na KIV ZÈU
Firma CCA se na pøelomu rokù 2005/2006 rozhodla odmìòovat kromì semestrálních prací také nejlepší diplomové a bakaláøské práce.
Tento rok bude ocenìna nejlepší diplomová práce oboru Softwarové inženýrství, nejlepší bakaláøská práce oboru Informatika a nejlepší bakaláøská práce oboru Výpoèetní
technika.
Jak se soutìže zúèastnit
Do soutìže se nemusíte pøihlašovat. Automaticky jste do ní zaøazeni, jste-li zapsáni na
státní zkoušku konanou v èervnu roku 2006. Výbìr nejlepších prací (diplomová práce
oboru Softwarové inženýrství, bakaláøská práce oboru Informatika, bakaláøská práce
oboru Výpoèetní technika) bude v rukách komise obhajoby diplomové práce, ve které se
pravidelnì objevují i zástupci firmy CCA Group, a. s. Vyhlášení diplomové práce bude
uskuteènìno v poslední den státnic daného oboru v budovì ZÈU.
Pøedmìt soutìže a ceny
Nejlepší diplomová práce bude ocenìna 15 000,- Kè a reklamním pøedmìtem firmy
CCA Group, a. s. Nejlepší bakaláøská práce bude ocenìna 7 000,- Kè a reklamním pøedmìtem firmy CCA Group, a. s.

4. 5.

PLZEÒSKÉ
ROZHOVORY 2006
V rámci pøipravovaných Slavností svobody 2006, které probìhnou 4. – 8. kvìtna, se bude
konat i desátý roèník mezinárodní konference Plzeòské rozhovory 2006.
Zastøešujícím tématem Plzeòských rozhovorù 2006 je "Chudoba a bohatství v souèasném
svìtì". Mezi další témata, která se na konferenci objeví, patøí napø. Miléniová deklarace OSN
a (ne)úspìchy pøi dosahování rozvojových cílù tisíciletí, možnosti zlepšení podmínek života
a tzv. lidská bezpeènost, role nevládních organizací pøi odstraòování chudoby a otázka efektivity
oficiální rozvojové pomoci.
V rámci konference probìhnou v Mìš•anské besedì v Plzni tøi panely:
I. panel: "Chudoba, svìt a Èeská republika" se bude zabývat chudobou jako jedním z témat
mezinárodní agendy a percepcí chudoby v rùzných spoleènostech.
II. panel: "Státy v boji proti chudobì" pøiblíží úèastníkùm konference strategie vybraných
státù a mezinárodních vládních organizací (Èeská republika, USA, Kanada, EU) pøi boji proti
chudobì a pøi zlepšování životní úrovnì obyvatelstva.
III. panel: "Nevládní organizace v boji proti chudobì" se zamìøí na úlohu lokálních,
regionálních i mezinárodních organizací v boji proti chudobì.
Mezi panelisty jsou zastoupeni významní odborníci z Èeské republiky i zahranièí:
Ondøej Císaø, Aleš Kocourek, Joseph D. Lewandowski, Petr Jelínek, Srdjan Stakic, Pavel
Nováèek, Vojtìch Rálek a mnozí další.
Plzeòské rozhovory 2006 poøádají mìsto Plzeò, Západoèeská univerzita a Velvyslanectví
USA v ÈR. Další informace o konání konference jsou k dispozici na internetové adrese
www.kap.zcu.cz.
Za Tiskové a informaèní støedisko Slavností svobody 2006
Šárka Waisová, FF ZÈU

4. – 8. 5.
SLAVNOSTI SVOBODY
61. výroèí osvobození Plznì
a ukonèení váleèných operací 2. svìtové války v Evropì
ÈTVRTEK 4. KVÌTNA 2006
9:30
Mìš•anská beseda,
malý sál
19:30 Divadlo Èas
PÁTEK 5. KVÌTNA 2006
9:00
Camp u Pekla
16:00
17:00
18:00

SOBOTA 6. KVÌTNA 2006
10:00 Námìstí Republiky
14:00 Radnice
14:30 Parkovištì pøed Peklem
16:00
17:00
19:30

Î SOUTÌŽ O ÈESKO-AMERICKOU CENU
V sobotu 15. dubna 2006 konèí pøijímání písemných prací pro soutìž
o Èesko-americkou cenu pro talentované
studenty, kterou vyhlásil Mezinárodní
politologický ústav Masarykovy univerzity ve spolupráci s Velvyslanectvím
USA a Komisí J. W. Fulbrighta. Soutìž
je urèena univerzitním studentùm všech
stupòù studia a èerstvým absolventùm,
kteøí v uplynulých tøech letech napsali
èi píší práci související se Spojenými
státy americkými. V letošním roèníku je
soutìž vypsána výhradnì pro práce
zamìøené na politologii a mezinárodní
vztahy.
Vítìz ceny získá odmìnu 10 000,- Kè
a garanci publikace vítìzného textu v edici
Mezinárodního politologického ústavu
MU. Kromì vítìzné práce budou odmìnìni
také autoøi dalších vybraných soutìžních

14

Parkovištì pøed Peklem
Kavárna American
Center Plzeò
Peklo, velký sál

20:00

Díky, Ameriko,
Americká tø.
Univerzitní galerie,
Jungmannova 1
Mìš•anská beseda,
velký sál
Parkovištì pøed Peklem

textù, a to v podobì poukázek na jazykové
testy TOEFL èi GRE podle svého vlastního
výbìru.

NEDÌLE 7. KVÌTNA 2006
9:00
Parkovištì pøed Peklem

Uzávìrkou pro zaslání prací je 15. duben
2006. Soutìžní práce zasílejte v èeském
jazyce
elektronicky
na
adresu
petrik@iips.cz ve formátu .rtf a dvakrát
v tištìné podobì na adresu Jaroslav Petøík,
Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, Joštova 10, 602 00 Brno.
Souèástí písemných exempláøù práce musí
být podepsané prohlášení o její pùvodnosti.
Vyhlášení výsledkù probìhne 15. kvìtna
2006.
Soutìžní práce bude hodnotit pìtièlenná
odborná komise. O výsledcích budou soutìžící informováni písemnì, ceny budou
výhercùm pøedány vhodnou spoleèenskou
formou.
Více informací: petrik@iips.cz

10:30

Galerie Masné krámy

10:00
11:00

Parkovištì pøed Peklem
Parkovištì pøed Peklem

15:00

Námìstí Republiky

PONDÌLÍ 8. KVÌTNA 2006
12:30 Námìstí Republiky

Plzeòské rozhovory 2006
Chudoba a bohatství v souèasném svìtì
KAREL PLÍHAL – recitál
Celodenní ukázka táborového života Americké
armády 1945 (každý den)
"CONVOY OF LIBERTY"
Ivan Audes Trio – jazzový koncert
Kapela 35. plzeòského pìšího pluku
a BIG BAND konzervatoøe Plzeò,
dirigent: Andrew Mast (USA) – koncert
Start Plzeòské Giro (tøetí závod seriálu)
Pietní akt u pamìtní desky váleèných veteránù
(14:30 – 15:00) Bojová ukázka
(15:00 – 20:00) Výstava americké vojenské
techniky klubu 3. armády
Pietní akt – hlavní vzpomínková akce
ROMA RISING – vernisáž fotografií amerického
umìlce Ch. E. Wyatta
Slavnostní koncert – USAFE jazz band
Country bál se skupinou TICKET
Koncerty
(9:00 - 12:00) Orchestr Miroslava Novotného
(12:30 -14:00) USAFE jazz band
Matiné amerického jazzového klavíristy
Adama Birnbauma
"CONVOY OF LIBERTY"
(11:00 – 14:00) Výstava americké vojenské
techniky klubu 3. armády
(14:00 – 14:30) Slavnostní nástup jednotek
(14:30 – 15:30) TAXMENI
Pøíjezd vozidel Jeep Wrangler clubu
PLZEÒSKÝ BIG BAND
HONZA VYÈÍTAL & GREENHORNS
ORCHESTR KARLA VLACHA
& KAREL ÈERNOCH
BANJO BAND IVANA MLÁDKA
LENKA DUSILOVÁ & BAND

(Zkrácený program – celý program naleznete na www.ff.zcu.cz)

