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V pořadí již druhý ročník interaktivního projektu Dny vědy a techniky odstartuje v Plzni již za pár dní. 
Akci pořádá Západočeská univerzita spolu s městem Plzeň ve dnech 14.-20. září a jejím cílem je 
přiblížit široké veřejnosti zábavnou formou svět současné vědy a techniky. 
 “Uskuteční se ve dvou etapách. V pátek a v sobotu si budou moci návštěvníci na více než 
čtyřech desítkách míst ve středu města - ať už to jsou sady nebo nám. Republiky, dům U slunce či 
Měšťanská beseda -vyzkoušet řadu pokusů, strojů a zřízení a přesvědčit se na vlastní kůži, že věda a 
technika je skutečně pro každého. 
 Ve druhé části od pondělí 17. do čtvrtka 20. září pak budou na deseti dalších místech města 
připraveny akce určené pro školy a uzavřené skupiny,” informovala o projektu jeho vedoucí Jana 
Pradlová ze ZČU. Během sedmi dnů se v Plzni představí na 41 vystavujících subjektů s celkem 76 
programy a akce se budou moci zúčastnit jak reální, tak virtuální návštěvníci. 
 “Ke dnům jsme totiž otevřeli již v polovině srpna internetové stránky www.dnyvedy.cz, kde 
budou k dispozici všechny informace, kde se co děje,” dodává Pradlová. 
 Na dnech se podílejí čtyři fakulty univerzity, ale i zájmová sdružení, mládežnické kluby a 
kroužky, střední školy a jejich program jistě zaujme především formou zábavného interaktivního 
poznávání. 
“Návštěvníci v Plzni najdou nejen například funkční model atomové bomby, ale i například model 
levitujícího vlaku, mohou si vyzkoušet řízení kosmonavigátoru, či si prohlédnout laboratoře moderních 
technologií obrábění nebo laboratoře světa fyziky. Nebudou chybět ani pokusy a rébusy s vodou, 
vzduchem a ohněm,” pokračovala J. Pradlová. Plzeňských Dnů vědy a techniky se zúčastňuje i projekt 
na podporu vědecké a technické inteligence Česká hlava. 
 Ve dnech 21. a 22. září od 9 do 17 hodin tu bude popularizovat nové objevy. Zřejmě 
nejatraktivnějším bude detektor lži a vůbec poprvé v Česku právě v Plzni představí Fyziku na cestách, 
což je výstava předvádějící interaktivním způsobem různé fyzikální zákonitosti. 
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