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Začínají Dny Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
Ústí nad Labem – Zítra večer začnou Dny Přírodovědecké fakulty určené nejen studentům a
zaměstnancům Univerzity, ale zejména široké veřejnosti.
Zítra večer budou zahájeny Dny Přírodovědecké fakulty, které každoročně přilákají stovky návštěvníků.
Zájemcům z řad široké veřejnosti se ve dnech 27. a 28. listopadu otevřou dveře všech kateder a ti si tak
budou moci nejen prohlédnout špičkově vybavené vědecko-výzkumné zázemí fakulty, ale i poslechnout
zajímavý výklad jejích pracovníků, vyzkoušet na vlastní kůži účinky některých fyzikálních zákonů, či si
jen tak „pohrát s vědou“.
„Věda může být opravdu svým způsobem i velmi zábavné hraní a to je to, o čem chceme návštěvníky a
možná budoucí studenty přesvědčit,“ řekl děkan fakulty doc. RNDr. Stanislav Novák, CSc. a dodal, že
tradičně největší zájem je o pozorování Slunce, prohlídky skleníků katedry biologie, interaktivní výstavu
„Sáhněte si na fyziku“, muzeum funkčních historických počítačů, ukázky chemických pokusů, dílnu
Origami a tzv. Zeměpisné hrátky.
Každoroční dny fakulty odstartuje zcela netradičně již ve čtvrtek večer otevřený závod v lezení na umělé
stěně, jehož se mohou zúčastnit nejen studenti a zaměstnanci fakulty, ale i příchozí z řad široké veřejnosti.
Jak uvedl RNDr. Martin Švec, Ph.D., jeden z instruktorů lezení a zároveň vedoucí katedry fyziky,
záměrem této sportovní události je představit fakultu i v jiném než akademickém světle. „Na fakultě se
překvapivě velké množství lidí zabývá tímto sportem, proto jsme se rozhodli, že se jej budeme tímto
způsobem snažit přiblížit i ostatním. Chceme, aby nás veřejnost začala vnímat jako „obyčejné lidi“, nikoli
jako asociální podivíny v bílých pláštích.“ Závěrem podotkl, že závod je určen jak lidem, kteří se
horolezectvím zabývají, tak naprostým laikům, kteří budou moci na jednoduchých cestách překonat
především sami sebe.
Součástí Dnů Přírodovědecké fakulty bude rovněž slavnostní otevření nové laboratoře katedry geografie,
CEVRAMOK (Centrum pro virtuální realitu a modelování krajiny). Toto pracoviště se svým unikátním
vybavením řadí mezi jedno z pouhých tří v republice.
Srdečně Vás zveme na všechny akce pořádané v rámci Dnů Přírodovědecké fakulty.
V příloze si Vám dovoluji zaslat pozvánky a letáky, jakékoli dotazy ráda zodpovím na uvedených
kontaktech.
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