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DEN VĚDY A UMĚNÍ 2019 
 
Všechno není, jak se zdá. Ať už v optice, v politice nebo v životě. Vezměte si 
na pomoc vědu. Přijďte na festival, který pro vás tradičně pořádá ústecká 
univerzita. 
 
Tradičně znamená již počtrnácté... počtrnácté všech 8 fakult ústecké univerzity 
propaguje svoje aktivity naráz v jeden den. Již několik let také nejen v jeden den, 
ale i na jednom místě. Kostelní náměstí u OC Forum je již opakovaně svědkem 
stavění stánků a přípravy zábavy, poučení a propagace v rámci univerzitního 
festivalu vědy, umění a sportu Dne vědy a umění.  
 
Dne 16. května od 10:00 do 17:00 h budou studenti i akademici UJEP připraveni 
poskytnout všem návštěvníkům zábavnou a zážitkovou formou informace o studiu 
a dění na svých fakultách. 
 
„Akce je připravována prioritně pro žáky a studenty základních i středních škol, ale 
již léta evidujeme zájem celých rodin, singles i náhodně kolemjdoucích. Jak se 
ukazuje, v Ústí nad Labem je mnoho lidí, kteří se chtějí o místní univerzitě dovědět 
více, a my jsme za to rádi,“ říká prorektor pro vnější vztahy prof. Pavel Doulík.  
 
Nad čím budete žasnout? 
Nad 3D tiskem, paleo čtením, vakuem plným zábavy, fyzioballem a therabandem, 
miniaturní laboratoří, klamy reklamy, bojovými rybičkami či zážitkovou 
pedagogikou.  
 
„Zážitkem může být také zkouška těhotenství pro muže, simulace handicapu 
(věku či stavu) nebo #prsakoule, což je kampaň zaměřená na správné  
a pravidelné vyšetřování prsou a varlat za účelem včasného odhalení rakoviny,“ 
vysvětluje Michaela Hnidová, hlavní organizátorka akce.  
 
Na stáncích bude k vidění také lisovaná keramika nebo plamenový fotometr. 
Nebude chybět tradiční termokamera, nano termokamera, také GIS technologie, 
sloužící pro ukládání, spravování a analyzování prostorových dat, akční dusík, 
archeo mapping a hry i přístroje pro chytré mozky. 
 
Co vás bude bavit? 
Zpěvák David Deyl, funk-popoví Coffeebreak, šansoniérka Eliška Lüftnerová, 
Markéta a Janek Chladovi, kouzelník Martin Kellman, biketrial exhibice, chemické 
pokusy přírodovědecké fakulty, cvičení Les Mills, sportovní šerm, capoeira nebo 
fotobox. 
 
Pokud se nezaměříte na univerzitu jako celek, ale budou Vás zajímat konkrétní 
fakulty, zde je přehled, co bude na jednotlivých fakultních stáncích k vidění: 
 
Pedagogická fakulta 
Prožitkogika • VýtvOrka • HudePka • Kvičení 
 
Fakulta umění a designu 
Keramická pec (1 300 °C) • lisovaná keramika • lití do forem • točení na 
hrnčířském kruhu 
 
Fakulta sociálně ekonomická 
Klamy reklamy • Smysly v sociologii a ekonomii • Občan 21. století • Fingramot 
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Přírodovědecká fakulta 
Vakuum plné zábavy • bojové rybičky • akční dusík • nano • plamenový fotometr • 
hlavolamy • miniaturní laboratoř • bio techno 
 
Filozofická fakulta 
Paleo čtení • Archeo mapping • Centrální mozky lidstva 
 
Fakulta strojního inženýrství 
3D tisk • termokamera • virtuální prototypování 
 
Fakulta životního prostředí 
GIS systémy • mladý (a hezký) chemik • enviro výchova • přírodní zajímavosti • 
mimikry 
 
Fakulta zdravotnických studií 
Simulanti na vozíku • Zažij handicap • Změř stisk • Dynamometr • Terraband • (vy) 
šetři se • těhotenství pro muže • oživování nemrtvých 
 
„K fakultám se tradičně připojuje i Vědecká knihovna UJEP vlastním stánkem, 
který nabídne možnosti řešení RéBusu či sepsání dopisu do budoucnosti, 
pojízdnou čítárnu a KnihoToč,“ uzavírá pozvánku na Den vědy a umění UJEP 
Michaela Hnidová. 
 
Den vědy a umění je organizován za laskavé finanční podpory Ústeckého kraje.  
 
Přílohy: Program a Plakát DVU UJEP 2019  
 
Odkaz na fotografie k volnému užití: DVU UJEP 2018, archiv UJEP 
 
https://www.facebook.com/pg/ujep.cz/photos/?tab=album&album_id=165479
8884575822 
 
Kontakt: Bc. Michaela Hnidová, DiS., michaela.hnidova@ujep.cz, 475 286 281 
 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
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