
 
                                                

 
 

 

 
 

    

TISKOVÁ INFORMACE K OKAMŽITÉMU ZVEŘEJNĚNÍ 

  

Evropská vesmírná soutěž Odysseus se připravuje ke startu 
 
Brusel, Belgie – 01. června 2015 – Mladé zájemce o vesmír a vědu zvou k účasti organizá-
toři celoevropské prestižní soutěže, ve které se budou hledat tajemství a zkoumat výzvy 
vesmíru a kosmonautiky.  
Studentská vědecká soutěž Odysseus, financovaná Evropskou unií, nabízí mladým lidem 
šanci ukázat svou vynalézavost a prohloubit své znalosti v celém spektru témat spoje-
ných s vesmírem - od družic a kosmických sond až k astrobiologii a meziplanetárnímu 
cestování. 
 
Sout ěž, kt erá začne národními koly v září let ošního roku, bude ot evřena pro st udent ské 
t ýmy ve věku 7  až 22  roků ze všech členských a přidružených st át ů EU. Vít ězové ná-
rodních i mezinárodních kol získají hodnot né ceny, včet ně ast ronomických dalekohledů a 
iPadů. Finále celoevropského kola sout ěže Odysseus proběhne v Bruselu na jaře příšt ího 

roku. 
Nejlepší jednot livci a t ýmy z kat egorií st ředoškolských i vysokoškolských st udent ů do-
st anou možnost  navšt ívit  Evropskou kosmickou základnu v Kourou v jihoamerické Fran-
couzské Guyaně. Minimálně pět  vít ězů v kat egorii vysokoškolských st udent ů získá i 
možnost  odborných st áží v organizacích zaměřených na kosmonaut iku, ast ronomii nebo 
fyzikální vědy. 
 
Sout ěž Odysseus bude vyhlášena ve t řech samost at ných věkových kat egoriích: 
 

• Skywalkers, pro žáky základních škol 

• Pioneers, pro st udent y st ředních škol 

• Explorers, pro vysokoškolské st udent y bakalářského st udia 

 
Celoevropská sout ěž Odysseus, kt erá si klade za cíl přilákat  zájem desít ek t isíc evrop-

ských st udent ů k moderní vědě a t echnice, se uskut eční ve dvou samost at ných et a-
pách, zahrnujících školní roky 2015-2016 a 2016-2017.  



 
                                                

 
 

 

 
 

    

 
Organizát oř i vyzývají k účast i i pedagogy, kt eří by měli podpořit  vznik školních t ýmů a 
být  sout ěžícím st udent ům odbornými poradci. 
Sout ěžní práce mohou bý t  zpracovány v kt erémkoli z 24  úředních jazyků EU. 
   
Celoevropská vzdělávací sout ěž Odysseus si klade za cíl inspirovat  mladé Evropany 

k zapojení do kosmických věd a současně i propagovat  moderní vzdělávací akt ivit y, 
kt eré kombinují vědecké učení se získáváním zkušenost í vlast ní prací.  
Komplet ní informace o sout ěži, včet ně podrobných inst rukcí k podání přihlášky najdou 
zájemci na webových st ránkách www.odysseus-contest.eu. 

 
Sout ěž Odysseus je organizována konsorciem 18  organizací, zaměřujících se na vzdělá-

vání a akt ivit y v kosmonaut ice a ast ronomii, z celkem 11  evropských zemí. Českou 
republiku zast upuje v organizačním t ýmu Česká kosmická kancelář, o.p.s., kt erá má za 
úkol zorganizovat  národní a regionální kola sout ěže pro Českou republiku, Slovensko, 
Rumunsko a Srbsko. 
 
Sout ěž je f inancována prost řednict vím Rámcového programu Evropské unie pro výzkum 
a inovace Horizont  2020  (grant ová smlouva 640218) .  
 
 
Další informace získát e na adrese 
 
Česká kosmická kancelář, o.p.s. 
Helena Hortová 
Prvního pluku 17 
186 00 Praha 8 
tel.: +420 224 918 288 
e-mail: hortova@czechspace.cz  
www.czechspace.cz  
 

 


