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Pro milovníky přírodních 
a technických věd

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

Festival vědy, sportu a umění

18:00–22:00 h 
Aula Dr. Jaroslava Kubisty, 
Pedagogická fakulta UJEP, 

České mládeže 8

Tělo a jeho dovednosti

první pomoc zážitkem, 
sport s handicapem, zdravá 
záda, prevence nádorových 

onemocnění, těhotenství a jeho 
vliv na pohybový aparát, 

jemně s jemnou motorikou

Umění a hry

mobilní sklářská huť, 
fotokoutek, Maxi Jenga, Nebe, 
peklo ráj, s knihovnou si hraj

Ostatní ze světa UJEP

vystoupení taneční skupiny 
Freedom, plavání na suchu, 

světová vesnice, nácvik kresby, 
malby, tisku, Škola přímo na 

ulici a mnoho dalšího

Paměť a její tajná zákoutí

— Pavel Doulík a Jiří Škoda

16. května 17. května
10:00–18:00 h 

Kostelní náměstí 
u OC Forum

Přednášky

Bondovky vs. technika

— Jaromír Cais

Obraz dopaminem

— Jiří Dvořák

Behaviorální ekonomie, 
tvorba veřejných politik apod.

— Vojtěch Zíka

O čem budou přednášky? 



Paměť a její tajná zákoutí

Jakou roli hraje náš mozek, aby si zapamatoval vše, co právě 
potřebujeme? Na tuhle přednášku si vezměte kousek papíru a tužku. 
Ukážeme vám, že s vaší pamětí to není vůbec tak špatné, jak si myslíte.

doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D., a PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.

Obraz dopaminem

Je to svět nekonečných informací a obrazů. Svět sociálních sítí. Svět, 
který silně ovlivňuje naše vnímání umělecké tvorby i fotografie. Jak 
vlastně nahlížíme a šíříme fotografické obrazy v prostoru dnešního 
internetu? Přednáška MgA. Jiřího Dvořáka ukáže víc.

MgA. Jiří Dvořák

Bondovky vs. technika

To není jen 65 let, 14 románů, 6 herců, 24 filmů a výdělek 6 miliard 
amerických dolarů, ale mnoho milionů snů a představ o romantickém 
světě plném dobrodružství, krásných žen, drahých automobilů 
a hlavně technických zázraků. Pojďte se i vy ponořit do světa tajného 
agenta Jamese Bonda.

Ing. Jaromír Cais, Ph.D.

Behaviorální ekonomie, tvorba veřejných politik apod.

Přemýšleli jste někdy, proč prostě nejde uprostřed noci odolat 
sladkostem v lednici nebo proč se lidé bojí hadů? To nejsou jen 
problémy dětí a náhodné chyby. Přednáška o behaviorální ekonomii 
vás přesvědčí, že ve skutečnosti jsou to všechno vlastnosti, které 
umožňují naše přežití!

Ing. Mgr. Vojtěch Zíka


