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Evropská Noc vědců zve veřejnost k setkání s výzkumníky 
 
V pátek 24. září se koná již šestý ročník Noci vědců, akce pořádané s podporou Evropské unie každoročně po 
celé Evropě již od roku 2005. Jejím cílem je představit vědce veřejnosti jako „obyčejné lidi“, ukázat, že věda 
může být zábava, a přesvědčit návštěvníky, že možná i oni se mohou věnovat vědecké kariéře. Noc vědců nabízí 
program na páteční večer, při kterém vědci vystupují v roli moderátorů, herců, hudebníků, prezentátorů, 
„bavičů“. 

Záštitu nad konáním Noci vědců v České republice převzaly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a 
Zastoupení Evropské komise v ČR spolu se svou sítí informačních středisek Europe Direct. Evropská komise 
vydatně podporuje vědecké projekty a její iniciativa „Researchers in Europe“ („Vědci v Evropě“) je zakladatelem 
tradice Noci vědců. Ve střediscích Europe Direct se při Noci vědců – ale nejen během ní mohou zájemci dovdět o 
způsobech a možnostech financování vědeckých projektů, o výsledcích práce evropských vědců a o kariérních 
možnostech na poli vědy v Evropě. 

Letos již potřetí se stalo koordinátorem Noci vědců pro Českou republiku plzeňské science centrum Techmania. 
Kromě něj se do projektu zapojilo dalších sedm partnerů: 

o Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, 

o Masarykova univerzita,  

o Fakulta chemická Vysokého učení technického v Brně, 

o Česká astronomická společnost se svými pobočkami po celé republice (přibližně 20 míst), 

o Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 

o Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 

o iQpark Liberec. 

 
Vstup na všechny akce ve všech místech je zdarma. 

Z programu na jednotlivých místech vybíráme: 

Techmania Science Center 

- Vědecké show – fyzika versus chemie a další: 
o Víte, co unese balónek? 
o 200 tisíc voltů na vlastní kůži  

- Vědecké demonstrace: 
o Robotická ruka 
o Mlžná komora - detekce částic 
o Výpočet předpovědi počasí 

- Přednášky: 
o Sopečné mraky nad Českem 
o Evropský navigační systém Galileo 

- Návštěvy kostýmovaných historických vědců  
 
Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta a Fakulta informatiky 

- Interaktivní a zábavné pořady:  Opylovat neznamená opilovat (soutěžní hra pro menší děti) • Fyzika 
vážně nevážně • Doktorka Kuželka aneb žonglování jako výzkumělecká disciplína • Antibiotika nejsou 
lentilky • Světelná žonglérská show • Molekulové modelování - pohled do soukromého života molekul • 
Hvězdy a my - proč se nám tak líbí a k čemu nám jsou  

- Vědecké demonstrace a přednášky:  Modelování nanotrubek • Jak si vyrobit uhlí • Výzkumy polárních 
oblastí • Mapy, jak je neznáte • Elektronové oči • Proč nás bolí záda • DNA – tajemství dědičnosti • 
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Medová analýza • Jak se chytře rozšířit • Káva je věda • Interakce ve virtuálním světě • Buňky jako na 
dlani • Motivy ekonomického chování • Jak vydělat na aukcích • Bezpečností informační technologie 

Klub deskových her • Cimbálová muzika • Mažoretky Masarykovy univerzity 

Fakulta chemická VUT v Brně 

- Co se děje u chemiků: Betonové pružiny • Plazmová koule • Tak trochu jiná zmrzlina • Jak vzniká mýdlo • 
„Éčka“ – co to vlastně je • Co vám teče z kohoutku • Nad časem nevyhraješ • Chemistry is PhUN 

Česká astronomická společnost 

- pozorování oblohy – výstavy – přednášky – pokusy 
- rozsáhlý program na více než 20 místech po celé republice 

MOST – ROKYCANY – PARDUBICE – PELHŘIMOV – OSTRAVA – VLAŠIM – KARLOVY VARY – MIKULČICE – ÚPICE – 
DVŮR KRÁLOVÉ – VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – STŘÍBRO – PROSTĚJOV – ONDŘEJOV – HRADEC KRÁLOVÉ – SEZIMOVO 
ÚSTÍ – ŽEBRÁK – JIHLAVA – SEDLČANY – JINDŘICHŮV HRADEC – SLANÝ – TEPLICE – ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Astronomický ústav Akademie věd ČR, Ondřejov: 

- Prohlídka největšího dalekohledu v ČR (ohnisková vzdálenost 64 m) při jeho činnosti 

- Modely kosmické techniky 

- Exkurze do Slunečního oddělení a do historických kopulí 

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

- Researchers´ Rock Night v c. k. Solnice – vystoupení kapel se zastoupením vědců 

- Electronic Science Music Night v Marty´s clubu – vystoupení Djs 

- Vědecká videoprojekce 

Štefánikova hvězdárna, Praha, Petřín 

- Přednáška „Čeští vědci v laboratořích CERN“ 

- Workshop: stavba létajících modelů raket 

- Exkurze na pracoviště robotického dalekohledu MARK včetně ukázky jeho funkce 

- "Astrobus" – mobilní astronomická observatoř 

- Pozorování oblohy všemi dalekohledy observatoře, exkurze do všech kopulí 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

- Přednášky: „Víno a krize“,  „Vliv gravitačních meziplanetárních sil na astrologický průmysl“ 

- Divadelní představení „Genetická modifikace v přímém přenosu“ 

- Ukázky bojových umění 

- Praktické ukázky experimentů: 

o Měření na Van de Graaffově generátoru – Formule na vodíkový pohon – Fotovoltaické články pro 
nevšední využití – Pohledy do mikrosvěta – Ukázka destilace alkoholu – Pohyb vzducholodě – 
Zjištění zdravotního stavu a doporučení pro dlouhověkost 

- Slavnostní ohňostroj 

iQpark Liberec 

Workshop na téma Staň se vědcem:  Chcete se alespoň na chvíli vžít do role fyzika, chemika, biologa, 
nanotechnologa nebo lékaře? V iQparku budou připravena zábavná vědecká stanoviště. Na nich bude možno si 
vyrobit nanovlákno, prozkoumat, co všechno dokáže obyčejná Coca-cola, a nebo proměřit, jak funguje lidské 
srdce. 

Přednáška o nanotechnologiích. 
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Internetové stránky projektu: www.noc-vedcu.cz 

Kontakty: 

Techmania Science Center o.p.s. 
www.techmania.cz 

Kontakt pro činnost národního koordinátora: 
Ing. Barbora Černíková – barbora.cernikova@techmania.cz, tel. 737 247 576 

Kontakt pro program Noci vědců v Techmania Science Center: 
Libor Hájek – libor.hajek@techmania.cz, tel. 737 247 590 

Fakulta chemická VUT v Brně 
www.fch.vutbr.cz 

Mgr. Ilona Pipková – pipkova@fch.vutbr.cz, tel. 541 149 301 

Česká astronomická společnost 
www.astro.cz 

Vladislav Slezák – slezak@radioblanik.cz, tel. 602 530 515 

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
www.prf.jcu.cz 

Mgr. Radka Bunešová – rbunesova@prf.jcu.cz, tel. 387 775 563 

Masarykova univerzita 
www.muni.cz 

RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D. – janouskovcova@rect.muni.cz, tel. 549 494 654 

Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy 
www.observatory.cz 

Jakub Rozehnal – rozehnal@observatory.cz, tel. 604 534 137 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
www.utb.cz 

Ing. Dušan Fojtů Ph.D,  - fojtu@ft.utb.cz, tel. 576 035 117 

Labyrint Bohemia o.p.s. - iQpark Liberec 
www.iqpark.cz 

Ing. Šárka Zárubová – zarubova@iqpark.cz, tel. 485 249 320 

 

 


