
                                                                                       
 

 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA  

 

DNY VĚDY A TECHNIKY V PLZNI 
  

Akci s názvem Dny vědy a techniky v Plzni pořádá Západočeská univerzita v Plzni a 

statutární město Plzeň ve dnech 14. – 20. září 2007. Cílem je přiblížit široké veřejnosti 

zábavnou formou svět současné vědy a techniky. Uskuteční se ve dvou etapách. V pátek 14. 

9. a v sobotu 15. 9. 2007 si budou moci návštěvníci na více jak čtyřiceti stanovištích ve 

středu města (Smetanovy, Křižíkovy, Šafaříkovy a Štruncovy sady, nám. Republiky, budova 

ZČU Jungmanova ulice, Měšťanská beseda, dům U slunce, hlavní nádraží) vyzkoušet 

mnoho pokusů, strojů a zařízení a přesvědčit se, že věda a technika je pro každého.  

Se svými aktivitami se představí různé mládežnické kroužky či občanská sdružení, v jejichž 

rámci je možné se pravidelně věnovat vědě a technice, nebo "jen" logickému myšlení.  

Všechny venkovní akce i expozice v budovách budou přístupné zdarma a také 
bezbariérově. 

V druhé části, od pondělí 17. 9. do čtvrtka 20. 9., budou na deseti dalších místech města 

připraveny akce určené především pro školy a uzavřené skupiny.  

Široce koncipovaný program celé řady vystavovatelů – kateder čtyřech fakult ZČU, 

zájmových sdružení, mládežnických klubů a kroužků, středních škol atd. zaujme především  

formou zábavného interaktivního poznávání. 

Informace získají jak návštěvníci reální, tak i virtuální. Ti, kteří  se akce nebudou moci 

zúčastnit, mohou totiž sledovat její průběh na webových stránkách www.dnyvedy.cz v části 

Aktuálně nebo Fotogalerie. 

Kompletní informace o projektu a podrobný program jsou k dispozici na: www.dnyvedy.cz 

nebo na www.zcu.cz nebo www.pilsen.eu. 

V loňském roce Dny vědy a techniky přilákaly do ulic Plzně více jak 10 000 návštěvníků. 

Zájem ze strany široké veřejnosti i vystavovatelů byl motivací pro vytvoření nové tradiční 

akce, tentokrát s názvem Dny vědy a techniky v Plzni. 

 

V rámci programu se budou konat i soutěže: 
 
1. Cena Mladý Sisyfos 2007 a Mladý Sisyfos 2007 Junior - slavnostní vyhlášení výsledků 

a předání cen: 14. 9. od 14 hodin v aule ZČU, Jungmannova 1. 
2. Heuréka pro čtyřčlenná družstva bystrých a důvtipných školáků. Vítězové v každé 

kategorii se zúčastní zahraničního zájezdu do interaktivního poznávacího centra.                            



                                                                                       
 

 
3. Hledej billboardy. Soutěžící hledají naše billboardy po Plzni. Soutěž je věkově 

neomezena, seznam míst s fotografii alespoň jednoho z nich nutno zaslat na adresu: 
mlady.sisyfos@seznam.cz. Odměnou pro vítěze bude zahraniční zájezd do interaktivního 
poznávacího centra.  

4. Poznej sebe. Poznejte sebe na nějaké fotografii z minulého ročníku svátku vědy v Plzni 
a získejte tričko. Podrobnosti na: http://www.dnyvedy.cz/detail.php?expozice=64. 
Tak neváhej a foť. Každý den v 9 a ve 12 hodin naleznete na recepci v Jungmannově 1 
nápovědu. Pokud pořídíte fotografii zobrazující osobu, věc či akci z nápovědy, pak první 
tři nejrychlejší z vás získají od nás tričko. Podrobnosti na: 
http://www.dnyvedy.cz/detail.php?expozice=64.  

 
Kontaktní osoba: 
RNDr. J. Pradlová, CSc., vedoucí projektu, jana.pradlova@seznam.cz, tel.: 604 478 884 
PhDr. H. Hejdová, kancléřka ZČU, hejdova@rek.zcu.cz,  tel.: 377 631 006 
Mgr. Kristina Štěpánová, odbor prezentace a marketingu MMP, stepanova@plzen.eu 
 
 
V Plzni 5. 9. 2007 


