
           
 
 

    

 

 
 
TISKOVÁ ZPRÁVA       

Ústí nad Labem 14. 5. 2017 
 
DNY VĚDY A UMĚNÍ LETOS DOPLNÍ UNIKÁTNÍ KAVÁRNA POTMĚ 
 
Dne 16. května se na jednom místě potkají dva úspěšné projekty. Dnes již 
tradiční Dny vědy a umění Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem doplní 
na Kostelním náměstí projekt nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška 
kavárna Potmě. Velkolepě pojatá akce kompletně obsadí Kostelní náměstí  
u OC Forum a 17. 5. 2018 pozve širokou veřejnost i do univerzitního 
kampusu. 
 
Dny vědy a umění s třináctiletou tradicí se snaží každý ročník oživit zajímavými 
hosty, známými osobnostmi a nevšedními workshopy. Proto i letos má festival 
stěžejní téma, a to podporu handicapovaných. 
 
Univerzitní tým se představí nejen v plné sestavě všech osmi fakult, jejich 
tematických stánků, které zdárně doplňuje čítárna Vědecké knihovny, ale také 
stanovištěm zaměřeným na zdravotně postižené.  
 
Ve středu 16. května, od 10:00–18:00 h, ukážou naši studenti a akademici, čemu 
se věnují a co výjimečného umí. Vše si můžete vyzkoušet, osahat a na vlastní kůži 
prožít.  
 
Univerzitní festival vědy, sportu a umění bude na Kostelním náměstí zpestřen 
mobilní kavárnou nadace Světluška, která si připravila i doprovodný program – 
chůzi bludištěm poslepu. Dále zde najdete záchranářský stan s ukázkou první 
pomoci, stan s veslařskými stroji a soutěžemi veslování a stan s úspěšnou hrou 
Mindball. 
 
Přestože festival vědy, sportu a umění není hudebním festivalem, o hudební 
produkci nebude nouze. Pro Kostelní náměstí je opět připraven i parádní 
doprovodný program, který na hlavní stage s velkou LED obrazovkou bude střídat 
chemickou show, biketrialovou exhibici, ukázky práce s roboty nebo třeba exhibici 
Tai Chi, Capoeiry a Salsy. 
 
„Z hudebního programu mohu doporučit např. Yannu s kapelou, která se singlem 
Up in the air bourala hitparády českého éteru,“ doporučuje Michal Červenka, 
hlavní organizátor festivalu. 
 
Pro milovníky „přírodních a technických věd“ budou připraveny akce jako 
letecký simulátor, 3D tisk a 3D skenování, roboti a jejich programování, chemické 
pokusy, hlavolamy a šifry, přírodovědné sbírky, exkurze do nanosvěta, DNA ze 
všech stran, Tělo a jeho dovednosti, První pomoc zážitkem, Sport s handicapem, 
Zdravá záda, prevence nádorových onemocnění, těhotenství a jeho vliv na 
pohybový aparát nebo Jemně s jemnou motorikou. 
  
V kategorii „Umění a hry“ budou na místě mobilní sklářská huť, fotokoutek, Maxi 
Jenga, Nebe, peklo ráj a S knihovnou si hraj. 
 
„Ostatní ze světa UJEP“ přiveze na Kostelní náměstí vystoupení taneční skupiny 
Freedom, plavání na suchu, světovou vesnici, nácvik kresby, malby, tisku, Školu 
přímo na ulici a mnoho dalšího. 
 
„Jak je z programu zřejmé, pestrost činností, kterými se ústecká univerzita zabývá, 
je téměř bezbřehá. To právě chceme ukázat, ale také umožnit, aby se naši  
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návštěvníci v kontaktu s vědou a výzkumem dobře bavili. Zejména mladé chceme 
festivalem podněcovat k myšlení a tvořivosti,“ říká rektor UJEP doc. Martin Balej.  
 
Takže se určitě nezapomeňte ve středu 16. května zastavit před OC Fórum. 
Každý stánek Vás osloví po svém, vědecky, umělecky či hravě. Každopádně se 
nebudete nudit a poté, co si zahrajete únikovou hru, zavítáte do světové vesnice 
nebo třeba ze střechy Fóra pohlédnete na Slunce, můžete svoji návštěvu festivalu 
vědy, sportu a umění zakončit napsáním dopisu do budoucnosti ve stánku naší 
Vědecké knihovny.  
 
Ve čtvrtek, 17. května, budeme pokračovat v univerzitním kampusu populárními 
přednáškami našich odborníků. Přednáškovému čtvrtku se bude věnovat 
samostatná tisková zpráva.  
 
Program a podrobné informace naleznete na: dvu.ujep.cz 
 
Univerzitní festival Dny vědy a umění 2018 probíhá za laskavé finanční podpory 
Ústeckého kraje. 
 
Přílohy: Program festivalu 2018; Světluška – kavárna POTMĚ 
 
Odkaz na fotografie k volnému užití: Dny vědy a umění 2017; autor: Josef 
Růžička 
 
https://filesender.cesnet.cz/?vid=0fc41b43-c13a-38c9-7ad7-00007ec5f60e 
 
 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
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