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Soutěž nabídne studentům možnost vyzkoušet si simulovaný let na Mars
Do 14. cervence se mohou studenti z Česka a Slovenska přihlasit do 16. rocníku
souteze Expedice Mars. Ta ma za cíl najít peticlennou posadku, ktera se v listopadu
zúcastní 100hodinového simulovaného letu na Mars. Úcastníci souteze v jejím průbehu
navrhnou experimenty pro let stratosférického balónu, který se uskutecní v prosinci.
Finalisty také ceka exkurze na technické univerzite v nizozemském Delftu.
„V Expedici hledame mlade talenty se zajmem o prirodni vedy, vesmir a techniku.
Snazime se je zabavnou formou vzdelavat a podporovat v dalsim rozvoji,“ řekl velitel
souteze Michal Vyvlecka, který je bývalým úcastníkem souteze a v soucasnosti získava
doktorat na univerzite ve Vídni.
Soutezící musí nejprve vypracovat odborné projekty, které mohou být zameřené
například na biologii, chemii, informatiku, fyziku nebo popularizaci vedy. 25 nejlepších
úcastníků internetového kola je poté pozvano na nekolikadenní semifinale.
„V minulém roce jsme naše semifinalisty brali na exkurze, vyzkoušeli si vytvořit
vlastní start-up, který pouzíva druzicova data, a v neposlední řade pracovali na příprave
experimentů, které jsme pak poslali sbírat data ve stratosféře,“ vysvetlila koordinatorka
semifinale Beata Plaskurova.
Do finale se dostava uz jen hrstka úcastníků. Ty ceka například exkurze na
technické univerzite v nizozemském Delfu. Na konci finale je vybrano pet nejlepších
studentů, kteří se zúcastní simulovaného letu na Mars.
„Soutezici v průbehu souteze prochazi velmi narocnou pripravou. Zkousime nejen
jejich teoreticke znalosti, ale take vytrvalost, psychickou odolnost a schopnost
spolupracovat v týmu. Je nutne, aby si posadka letu rozumela, protoze spolu bude muset
vydrzet v jednom prostoru po dobu 100 hodin,“ uvedl velitel simulace Jan Jurica.
Kazdý rok se behem simulace stane neco neocekavaného. Nahlý výpadek proudu,
kontaminace neznamou latkou. Petice soutezících si s temito situacemi musí dokazat
poradit sama, protoze signal na Zem a zpet putuje nekolik minut.
Po skoncení souteze se mnoho finalistů stava organizatory. Témeř všichni, kdo v
soucasnosti Expedici řídí, si jí prošli a zazili totéz, co zazijí i letošní úcastníci. Pro své
velitele ma soutez připraveny také další vzdelavací a rozvojové kurzy.
Expedice Mars je první soutez v České republice a na Slovensku, ktera poskytuje
studentům moznost vyzkoušet si simulovaný let na Mars. Cílem souteze je podporovat
nadané deti a studenty v jejich rozvoji v oblasti vedy, a také popularizovat vedu v České
republice a na Slovensku. V soucasné dobe patří mezi přední ceské a slovenské projekty
pracující s talentovanou mladezí v oblasti přírodních a technických ved. Soutez je
organizovana Detskou tiskovou agenturou a financovana MŠMT.

