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Ústí nad Labem 8. 11. 2022 
 
CAFÉ NOBEL: NEZAPOMÍNEJME NA ALZHEIMERA! 
 
Dobrá zpráva: dožíváme se stále vyššího věku. Ta špatná? Zdaleka ne 
každý se ho dožívá s jasnou myslí. Mnoho nemocí pokročilého věku dnes 
umíme léčit nebo jim alespoň předcházet, Alzheimerova demence k nim 
stále ještě nepatří. V ústeckém muzeu o tom bude ve čtvrtek 10. listopadu 
vyprávět biolog a popularizátor vědy RNDr. Tomáš Petrásek, PhD.,  
z Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze  
a Národního ústavu duševního zdraví. 
 
Ačkoli od popisu Alzheimerovy demence uplynulo více než století, její podstata 
zůstává stejně záhadnou jako tehdy. „Na přednášce se dozvíte, jak byla tato 
obávaná choroba objevena, jakým způsobem ji vědci zkoumají a co všechno  
o ní stále ještě nevědí. A také se zmíníme o tom, jestli se rýsuje na obzoru nějaká 
naděje, třeba v podobě nového účinného léku,“ zve koordinátor cyklu Café Nobel 
Frederik Velinský. 
 
RNDr. Tomáš Petrásek, PhD., 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. Tento obor také přednáší na Univerzitě Karlově 
v Praze 
 
Přednáška začne jako obvykle v 17:00 h. Místo si můžete rezervovat na adrese: 
muzeumusti@muzeumusti.cz. Další informace o Café Nobel naleznete na 
cafenobel.ujep.cz.  
 
Partnery Café Nobel jsou nakladatelství Academia a populárně vědecký 
magazín Českého rozhlasu Sever Planetárium. 
 
Ilustrační foto k volnému užití, zdroj Pixabay.com 
 
Kontakt: Mgr. Frederik Velinský, frederik.velinsky@ujep.cz, 475 286 138 
 
#MyJsmeUJEP          #PribehUJEP      #UniverzitaSeveru         #NaSever 
 
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 zajímavé osobnosti ze světa vědy a prostřednictvím 
poutavých témat se snaží představit je samotné i jejich práci obyčejným lidem. 
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