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CAFÉ NOBEL POPRVÉ V DĚČÍNĚ: KDE HLEDAT MIMOZEMŠŤANY? 
 
Mimozemšťané jsou dnes všude. Točí se o nich filmy, jsou hrdiny románů, 
obklopují nás jako hračky i reklamní maskoti. Mají desítky podob. Existují 
však doopravdy, nebo jen v naší fantazii? Na prvním děčínském Café 
Nobel o tom bude ve čtvrtek 4. října v kavárně Coffee & Books povídat 
popularizátor vědy a biolog Tomáš Petrásek.  
 
Pokud existují, kde bychom na mimozemšťany nejpravděpodobněji mohli 
narazit? Byli by nám podobní nebo by vypadali úplně jinak? „I to se možná 
dozvíte,“ láká na první děčínské Café Nobel koordinátor cyklu Frederik 
Velinský. Setkání s vědci by se v Děčíně prozatím měla konat každý druhý 
měsíc, vždy od 19:00 h.  
 
Mgr. 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, šířením  
a budoucností života ve vesmíru. Je spoluautorem populárně naučné knižní série 
Vzdálené světy a je také literárně činný v žánru science-fiction. 
 
Místa na přednášku si můžete rezervovat na adrese coffeeabooks@gmail.com. 
Další informace o Café Nobel naleznete na cafenobel.ujep.cz.  
 
Partnery Café Nobel jsou nakladatelství Academia a populárně vědecký 
magazín Českého rozhlasu Sever Planetárium. 
 
Obrázky k volnému užití. Zdroj: Pixabay.com, public domain 
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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 do Ústí nad 
Labem, Teplic, Děčína a Tisé na Ústecku zajímavé osobnosti ze světa vědy  
a prostřednictvím poutavých témat se snaží představit je samotné i jejich práci 
obyčejným lidem. 
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