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DĚTSKÉ CAFÉ NOBEL: OBŘI A TRPASLÍCI SLUNEČNÍ SOUSTAVY 
 
Biolog a popularizátor vědy Tomáš Petrásek zve k návštěvě planet, měsíců, 
komet i asteroidů. V úterý 9. ledna v ústecké kavárně Fokus kafe, v rámci 
prvního letošního Café Nobel Bez kofeinu určeného především dětem a 
mládeži. 
 
Přijďte se podívat, co je v našem vesmírném okolí nového. „Uvidíte nejnovější 
snímky kosmických sond a uslyšíte spoustu dalších zajímavostí. Mimo jiné se 
dozvíte, kolik máme ve Sluneční soustavě planet, proč jsou některé z nich 
trpasličí a jestli můžeme v budoucnu objevit i další,“ zve koordinátor cyklu Café 
Nobel Frederik Velinský. 
  
RNDr. Tomáš Petrásek, Ph.D., pracuje ve Fyziologickém ústavu Akademie 
věd České republiky v Praze a v Národním ústavu duševního zdraví, kde se 
zabývá výzkumem mozku a chování. Ve volném čase se věnuje popularizaci 
astronomie a astrobiologie, vědního oboru, který se zabývá původem, vývojem, 
distribucí a budoucností života ve vesmíru. Vedle své odborné činnosti  je 
Tomáš Petrásek spoluautorem populárně naučné knižní série Vzdálené světy a 
stejnojmenného webu. Je také literárně činný v žánru science-fiction. 
 
Přednáška začne v 16:30 h. Na „bezkofeinovou“ variantu Café Nobel v kavárně 
Fokus kafe v Ústí nad Labem mají dospělí přístup jen v doprovodu dětí – bez nich 
pouze v případě, že do začátku přednášky nebude naplněna kapacita kavárny. 
Místa si můžete rezervovat na adrese fokuskafe-usti@fokuslabe.cz. Další 
informace naleznete na webu cafenobel.ujep.cz. 
 
Partnery Café Nobel jsou Česká spořitelna, a. s., nakladatelství Academia a 
populárně vědecký magazín Českého rozhlasu Sever Planetárium. 
 
Foto k volnému užití: Planeta Saturn. Zdroj: JPL/NASA, licence Public domain. 
 
Kontakt: 
Mgr. Frederik Velinský, frederik.velinsky@ujep.cz, 475 286 138 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
 
Café Nobel je cyklus přátelských setkání veřejnosti s vědci nad šálkem kávy. 
Pořadatelé z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zvou každý měsíc do 
Ústí nad Labem a Teplic zajímavé osobnosti ze světa vědy a prostřednictvím 
poutavých témat se snaží představit je samotné i jejich práci obyčejným lidem.  
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