AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, v. v. i.
PROJEKT OTEVŘENÁ VĚDA
Vážení a milí přátelé vědy!
Akademie věd České republiky a projekt Otevřená věda si Vás dovolují pozvat na letošní největší populárně-vědeckou
akci – Veletrh vědy 2015. Ústavy Akademie věd, nejvýznamnější výzkumné univerzity, science centra, muzea i významné
zahraniční instituce, ti všichni se sejdou pod jednou střechou, aby Vám i Vašim studentům představili dnešní vědu
poutavým a srozumitelným jazykem. Na 1700 m2 budou rozestavěny desítky výstavních stánků, interaktivní exponáty i
výstavy vědeckých fotografií. Nebude samozřejmě chybět ani přednáškový program, kde promluví zkušení čeští i
zahraniční odborníci.
Kdy a kde se Veletrh vědy uskuteční?
VELETRH VĚDY
21. – 23. 5. 2015
výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech
Na co se můžete těšit?
Stánky dvou desítek ústavů Akademie věd ČR, interaktivní exponáty z Techmania science center a VIDA! science centrum
Brno, dobrodružné pátrání metodami forenzní analýzy s Kriminalistickým ústavem Praha, stánky chemických kouzelníků
z VŠCHT, roboti i nejnovější trendy ze světa techniky z ČVUT, molekulární bar, izolace vlastní DNA či ukázka
luminiscence v podání Přírodovědců.cz, workshop létání s drony, astronomický dalekohled, zahraniční výstavy, expozice
z CERNu a Evropské jižní observatoře a mnoho dalšího.
V sálech můžete zhlédnout představení Úžasného divadla fyziky, show 3D paleontologie nebo se v Mobilním planetáriu
podívat na film o vesmíru i evoluci života. Kapacita sálů i planetária je omezená, pokud máte o tento program zájem,
kontaktujte nás a rezervujte místa pro své žáky.
V rámci Veletrhu vědy bude probíhat soutěž vědeckých prezentací studentů, kteří absolvovali stáže Otevřené vědy na
pracovištích Akademie věd ČR a univerzit. Vaši žáci a studenti si tak mohou poslechnout prezentaci svých vrstevníků, kteří
se již zapojili do výzkumu.
Milé ředitelky a ředitelé, pedagožky, pedagogové, studentky, studenti i budoucí vědátoři, jste srdečně zváni.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu!
Za tým Otevřené vědy
Petra Jirásková
email: jiraskova@ssc.cas.cz
tel: +420 221 403 853
mob: +420 733 690 638

Adresa:
PVA EXPO PRAHA
Beranových 667
Praha 9 – Letňany
199 00
Otevírací doba:
čt, pá: 10:00 – 18:00
so: 10:00 – 16:00
VSTUP ZDARMA
Doprava:
Metrem C do stanice Letňany + 3 min chůze
Autobusem do stanice Výstaviště Letňany, linky: 110, 140, 158, 195, 201, 269, 295
možnost PARKOVÁNÍ ZDARMA přímo na místě

Pro další informace sledujte:
www.veletrhvedy.cz
www.otevrenaveda.cz
www.facebook.com/otevrenaveda

