Vítězové internetového hlasování v soutěži Vynálezy budoucnosti převzali ceny
Zveřejněno 22. 12. 2014
Tři vítězové veřejného hlasování o nejlepší Vynález budoucnosti převzali ceny na půdě
Technologické agentury ČR (TA ČR). Hlavní cenu získal dvanáctiletý Petr Kudrnovský za
svůj Automat na dělání domácích úkolů.
„Jak jsem na ten nápad přišel? Prostě bych si takový stroj přál,“ vysvětluje vítěz
internetového hlasování Petr Kudrnovský. Za první cenu získal jako předčasný vánoční
dárek tablet. Druhé místo získala Veronika Kohoutková za kresbu Omlazující a uzdravující
zařízení pro ošklivé a staré dámy a jako třetí nejlepší vynález ocenila veřejnost Báru
Jorsovou za Stroj na cestování do pohádek.
Všichni vítězové jsou ze Středočeského kraje, první a třetí místo získaly Čelákovice, druhé
místo obsadila Lysá nad Labem. Vedle hlavní ceny získaly děti rodinné vstupné do parku
Techmanie v Plzni a vánoční kolekce.
V internetové soutěži mohli zájemci hlasovat od konce října do 10. prosince. V on-line galerii
si mohli vybrat ze 113 reprodukcí maleb a kreseb, které se dostaly do finále dětské výtvarné
soutěže Vynálezy budoucnosti. Do soutěže děti ze základních a středních škol z celé České
republiky přihlásily téměř 800 obrazů a kreseb.
Vítězné kresby si zájemci mohou prohlédnout až do konce roku 2014 v prostorách TA ČR
(Evropská 37, Praha 6). „Rádi bychom prezentovali v našich prostorách umění, protože to je
stejně důležitá věc jako výzkum,“ vysvětluje předsedkyně TA ČR Rut Bízková.
Technologická agentura ČR chce pokračovat ve vyhlašování výtvarných soutěží spojených s
výzkumem a inovacemi i v roce 2015.
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