
Noc vedcit lidem nabidne ZVUI{OVOU show 
PARDUBICE Brany pardubicke 
univerzity se dnes odpoledne ote
vfou vefejnosti. AZ do vecernich ho
din zde bude probfhat celonarodni 
akce - Noc vedcu. V univerzitnfrn 
karnpusu ve Studentske ulici ceka 
rnilovniky pokusu a zajfrnavych 
jevu pestra vedecka jfzda. Bohatj 
popularnenaucny program pfipra
vilo sest fakult univerzity. A tak se 
zajemci pfenesou napfiklad na zaji
mava mfsta s virtualnf realitou a s 

chemiky se vydajf tfeba po stopach 
historie vyroby ceskoslovenskych 
syru, kouzlit se bude s vybusnina
mi a ochutnavat zmrzlina z moleku
larni kuchyne. Chybet nebudou za
jfmave workshopy, kvfzy, rebusy a 
sifry a deti se zabavf v kreativnfm 
koutku. Zahajenf Noci vedcu svym 
vystoupenfm zpestff Zakladnf skola 
a Prakticka skola Svitanf. 

,Velky-m lakadlem letosnf akce je 
vedecka show ZVUK znameho po-

pularizatora vedy Michaela Londe
sborougha, kterou mohou zajemci 
navstfvit v 18 hodin. Nekteff zaci 
skolji budou moci videtjiz od 15 ho
din," komentuje hlavni atrakce pa
tecnfho vedeckeho programu na 
univerzite Iva Svobodova z Oddele
nf propagace a vnejsich vztahu Uni
verzity Pardubice. 

,Zajfmava bude i mimofadna 
moznost nahlednout pffmo do che
miceych laboratoff fakulty chemic-

ko-technologicke. S fakultou ekono
micko-spravnf se budou moci stat 
,pilotem na vlastnf kuzi" a zjistit, 
co jeste nevedi o letanf s drony. Do
pravnf fakulta ]ana Pernera pfipra
vila napffklad simulator lokomoti
vy a letecey simulator. Zdravotnfci 
budou merit zafenf zaffzenfm Ga
mabeta. Chybet nebudou nove hry 
pro handikepovane, pohyblivf ro
boti a robutci. Navstevnfci mohou 
nahlednout nejen do historie ceske 

vedy, ale pfedstavf se jim take nej
modernejsf vedecke trendy," doda
va Svobodova. 

Program, v nemz navstevnfci za
pomenou na starosti a pobavi se ve
dou a poznavanim, zaCina v 16 ho
din a potrva v univerzitnfm kampu
su v Polabinach az do 22 hodin . 
Vstup na akci je zdarma. Demon
strace a vedecke ukazky budou jak 
venku, tak uvnitf v laboratofich uni
verzity. - Stanislava Kralova 



Sefredaktorka 
Pardubickeho 
deniku 
Pavlina 
Roztocilova 
doporucuje 

Noc vedcU: Sto let Ceske vedy 
5. rijna 

Na vice nez triceti mis
tech v Ceske republice se 
v patek vecer otevrou 
dvere vede. Nejinak to
mu bude na Univerzite 
Pardubice, kde mohou 
zajemci navstivit Noc 
vedcu, ktera letos nese 
podtitul Sto let ceske 
vedy. ,Velkym lakadlem 
letosni akce je vedecka 
show ZVUK populariza
tora vedy Michaela 
Londesborougha," sde-

lila organizatorka Iva 
Svo bod ova. Lide se mo
hou dozvedet zajima
vosti z chemie, techniky 
a dalsich odvetvi. K 
ochutnani tu bude 
zmrzlina z molekularni 
kuchyne,dopravninad
senci se mohou tesit na 
simulator lokomotivy 
nebo letadla. Noc vedcu 
v univerzitnim kampu
su v Polabinach potrva 
ad 16 do 22 hodin. (dps) 



Noc vědců lidem nabídne zvukovou show 
5.10.2018    Mladá fronta DNES    str. 13   Kraj Pardubický 

    — Stanislava Králová    Univerzita Pardubice     

PARDUBICE Brány pardubické univerzity se dnes odpoledne otevřou veřejnosti. Až do večerních 
hodin zde bude probíhat celonárodní akce - Noc vědců. V univerzitním kampusu ve Studentské ulici 
čeká milovníky pokusů a zajímavých jevů pestrá vědecká jízda. Bohatý populárněnaučný program 
připravilo šest fakult univerzity. A tak se zájemci přenesou například na zajímavá místa s virtuální 
realitou a s chemiky se vydají třeba po stopách historie výroby československých sýrů, kouzlit se bude 
s výbušninami a ochutnávat zmrzlina z molekulární kuchyně. Chybět nebudou zajímavé workshopy, 
kvízy, rébusy a šifry a děti se zabaví v kreativním koutku. Zahájení Noci vědců svým vystoupením 
zpestří Základní škola a Praktická škola Svítání. 
 „Velkým lákadlem letošní akce je vědecká show ZVUK známého popularizátora vědy Michaela 
Londesborougha, kterou mohou zájemci navštívit v 18 hodin. Někteří žáci škol ji budou moci vidět již 
od 15 hodin,“ komentuje hlavní atrakce pátečního vědeckého programu na univerzitě Iva Svobodová 
z Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice. 
 „Zajímavá bude i mimořádná možnost nahlédnout přímo do chemických laboratoří fakulty 
chemickotechnologické. S fakultou ekonomickosprávní se budou moci stát „pilotem na vlastní kůži“ a 
zjistit, co ještě nevědí o létání s drony. Dopravní fakulta Jana Pernera připravila například simulátor 
lokomotivy a letecký simulátor. Zdravotníci budou měřit záření zařízením Gamabeta. Chybět nebudou 
nové hry pro handikepované, pohybliví roboti a robůtci. Návštěvníci mohou nahlédnout nejen do 
historie české vědy, ale představí se jim také nejmodernější vědecké trendy,“ dodává Svobodová. 
 Program, v němž návštěvníci zapomenou na starosti a pobaví se vědou a poznáváním, začíná 
v 16 hodin a potrvá v univerzitním kampusu v Polabinách až do 22 hodin. Vstup na akci je zdarma. 
Demonstrace a vědecké ukázky budou jak venku, tak uvnitř v laboratořích univerzity. 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - pardubický kraj 
 

Tipy deníku 
5.10.2018    Pardubický deník    str. 3   Pardubický kraj/Pardubicko 

    (dps)    Univerzita Pardubice     

Šéfredaktorka Pardubického deníku Pavlína Roztočilová doporučuje 
 
Noc vědců: Sto let české vědy 
5. října 
 
Na více než třiceti místech v České republice se v pátek večer otevřou dveře vědě. Nejinak tomu bude 
na Univerzitě Pardubice, kde mohou zájemci navštívit Noc vědců, která letos nese podtitul Sto let 
české vědy. „Velkým lákadlem letošní akce je vědecká show ZVUK popularizátora vědy Michaela 
Londesborougha,“ sdělila organizátorka Iva Svobodová. Lidé se mohou dozvědět zajímavosti z 
chemie, techniky a dalších odvětví. K ochutnání tu bude zmrzlina z molekulární kuchyně, dopravní 
nadšenci se mohou těšit na simulátor lokomotivy nebo letadla. Noc vědců v univerzitním kampusu v 
Polabinách potrvá od 16 do 22 hodin. 
 
Foto popis| 
Region| Východní Čechy 
 



Noc vědců lidem nabídne zvukovou show na pardubické univerzitě 
5.10.2018    pardubice.iDNES.cz    str. 0   Pardubice / Pardubice - zprávy 

    MF DNES, Stanislava Králová    Univerzita Pardubice     

Brány pardubické univerzity se odpoledne otevřou veřejnosti. Až do večerních hodin zde bude 
probíhat celonárodní akce - Noc vědců. V univerzitním kampusu čeká milovníky pokusů a zajímavých 
jevů pestrá vědecká jízda. 
 
Bohatý populárněnaučný program připravilo šest fakult univerzity. A tak se zájemci přenesou 
například na zajímavá místa s virtuální realitou, s chemiky se vydají třeba po stopách historie výroby 
československých sýrů, kouzlit se bude s výbušninami a ochutnávat zmrzlina z molekulární kuchyně. 
 
Chybět nebudou zajímavé workshopy, kvízy, rébusy a šifry a děti se zabaví v kreativním koutku. 
Zahájení Noci vědců svým vystoupením zpestří Základní škola a Praktická škola Svítání. 
„Velkým lákadlem letošní akce je vědecká show ZVUK známého popularizátora vědy Michaela 
Londesborougha, kterou mohou zájemci navštívit v 18 hodin. Někteří žáci škol ji budou moci vidět již 
od 15 hodin,“ komentuje hlavní atrakce pátečního vědeckého programu na univerzitě Iva Svobodová 
z Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice. 
Zajímavá bude i mimořádná možnost nahlédnout přímo do chemických laboratoří fakulty chemicko-
technologické. S fakultou ekonomicko-správní se budou moci stát „pilotem na vlastní kůži“ a zjistit, co 
ještě nevědí o létání s drony. 
 
Dopravní fakulta Jana Pernera připravila například simulátor lokomotivy a letecký simulátor. 
Zdravotníci budou měřit záření zařízením Gamabeta. Chybět nebudou nové hry pro handikepované, 
pohybliví roboti a robůtci. Návštěvníci mohou nahlédnout nejen do historie české vědy, ale představí 
se jim také nejmodernější vědecké trendy. 
Program, v němž návštěvníci zapomenou na starosti a pobaví se vědou a poznáváním, začíná v 16 
hodin a potrvá v univerzitním kampusu v Polabinách až do 22 hodin. Vstup na akci je zdarma. 
Demonstrace a vědecké ukázky budou jak venku, tak uvnitř v laboratořích univerzity. 
 
 
URL| https://pardubice.idnes.cz/noc-vedcu-u...x?c=A181005_430845_pardubice-zpravy_skn 
 

Univerzita láká na páteční Noc vědců 
5.10.2018    pardubicky.denik.cz    str. 0   Moje Pardubicko 

    Redakce    Univerzita Pardubice     

Pardubice - Na více než třiceti místech v České republice se v pátek večer otevřou dveře vědě. 
Nejinak tomu bude na Univerzitě Pardubice, kde mohou zájemci navštívit Noc vědců, která letos 
ponese podtitul Sto let české vědy. 
 
"„Velkým lákadlem letošní akce je vědecká show ZVUK popularizátora vědy Michaela 
Londesborougha,“ sděluje organizátorka Iva Svobodová. 
Lidé se mohou dozvědět zajímavosti z oblasti chemie, techniky a dalších odvětví. K ochutnání tu bude 
zmrzlina z molekulární kuchyně, dopravní nadšenci se mohou těšit na simulátor lokomotivy nebo 
letadla. 
Noc vědců v univerzitním kampusu v Polabinách potrvá od 16 do 22 hodin.   (dps) 
" 
 
 
URL| https://pardubicky.denik.cz/zpravy_reg...laka-na-patecni-noc-vedcu-20181005.html 
 

https://pardubice.idnes.cz/noc-vedcu-univerzita-pardubice-fakulty-fcj-/pardubice-zpravy.aspx?c=A181005_430845_pardubice-zpravy_skn
https://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/univerzita-laka-na-patecni-noc-vedcu-20181005.html


Vyrazte na Noc vědců 
5.10.2018    vedavyzkum.cz    str. 0   Z domova 

    Vědavýzkum.cz    Univerzita Pardubice     

Již dnes se na více než třech desítkách míst v České republice koná tradiční Noc vědců. Letošním 
mottem je „100 let české vědy“. Od odpoledních hodin čekají na návštěvníky v celé řadě českých měst 
přednášky, pokusy, ukázky, virtuální realita, výstavy, filmy i workshopy. 
 
Masarykova univerzita si pro návštěvníky připravila sedm vědeckých zón, které propojí bezplatná 
autobusová linka. Program pro všechny věkové skupiny se uskuteční v centru města i v kampusu v 
Bohunicích. Tam ho společně připravily lékařská fakulta, fakulta sportovních studií, druhá část 
přírodovědecké fakulty a také CEITEC. V Brně se zapojí i Mendelovo muzeum nebo VIDA! Science 
centrum. Více informaci o Noci vědců v jihomoravské metropoli naleznete zde. 
I v Praze se toho v rámci Noci vědců bude dít hodně. Zajímavý program chystá Akademie věd ČR i 
pražské univerzity. Na Vysoké škole chemicko-technologické se například seznámíte s tím, jak se 
čistí voda (celý program VŠCHT zde), na jaderné fakultě Českého vysokého učení technického si 
zase můžete zahrát únikovou hru (program ČVUT zde). Univerzita Karlova nabídne bohatý program 
na pražském Albertově. 
V Ostravě se Noc vědců koná již od roku 2013 a pro letošní rok je také tým Ostrava - tedy volné 
sdružení Ostravské univerzity, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Světa 
techniky v Dolních Vítkovicích – národním koordinátorem Noci vědců. I v Ostravě bude jezdit zdarma 
kyvadlová doprava, aby návštěvníci stihli co nejvíce z bohatého programu. Více o něm najdete zde. 
Ani Pardubice nezůstanou v rámci letošní Noci vědců pozadu. Univerzita Pardubice zve na 
vědeckou show ZVUK známého popularizátora vědy Michaela Londesborougha. Návštěvníkům bude 
také umožněno nahlédnout přímo do chemických laboratoří fakulty chemicko-technologické. Podrobný 
program toho, co se bude v kampusu Univerzity Pardubice během Noci vědců dít, je k dispozici zde. 
Unvierzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem si připravila několik zajímavých přednášek. 
Přijít poslechnout si můžete například přednášku na téma Smart city, smart region, smart community 
nebo Eugenika v meziválečném Československu. Bližší informace naleznete zde. 
Bohatý program nabídne také Olomouc, kde se vedle většiny fakult Univerzity Palackého zúčastní 
také vybraná pracoviště Fakultní nemocnice Olomouc nebo interaktivní muzeum vědy Pevnost 
poznání. Univerzita láká na možnost zavítat i do běžně nepřístupných prostor specializovaných 
laboratoří nebo Anatomického muzea na lékařské fakultě. Nedílnou součástí vědeckých prezentací 
bude tradičně i doprovodný program zahrnující hudební vystoupení, soutěže pro děti nebo rukodělné 
workshopy. 
Olomoucká univerzita a konkrétně její absolvent Lukáš Novák, také stojí za mobilní aplikací, která 
obsahuje přehledný program a interaktivní mapy celé akce. Již loni byla aplikace k dispozici 
olomouckým návštěvníkům a po dohodě s národním koordinátorem Noci vědců ji letos Univerzita 
Palackého poskytla všem zúčastněným subjektům po celé republice. Po stažení aplikace stačí zvolit 
město a volně procházet programem v dané lokalitě, zobrazovat si místa konání akcí na mapě nebo si 
sestavit vlastní program. 
Nezapomeňte, že na některé akce je z kapacitních důvodů nutná registrace. Kompletní seznam 
zúčastněných institucí naleznete zde. 
 
Autor: Vědavýzkum.cz (JS) 
Foto: Fyzikální ústav AV ČR 
 
 
URL| https://vedavyzkum.cz/z-domova/z-domova/vyrazte-na-noc-vedcu 
 

https://vedavyzkum.cz/z-domova/z-domova/vyrazte-na-noc-vedcu
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