TISKOVÁ ZPRÁVA

VĚDA NÁS BAVÍ pořádala s partnery
Vědecký jarmark
Na deset tisíc žáků, studentů i dětí s rodiči navštívilo 1. ročník Vědeckého
jarmarku na pražském Vítězném náměstí
PRAHA, 18. září 2013: VĚDA NÁS BAVÍ o.p.s. dnes ve spolupráci s VŠCHT Praha, ČVUT Praha a
Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR a dalšími školami a institucemi uspořádala v Praze na
Vítězném náměstí Vědecký jarmark. Celodenní akci, která má za cíl zvýšit zájem dětí a mládeže o
vědu, zejména žáků a studentů základních a středních škol, navštívilo na 10 tisíc osob. Fakulty VŠCHT
Praha, ČVUT, ÚOCHB a dalších škol a institucí měly na náměstí interaktivní stánky, u kterých jejich
reprezentanti přiblížili návštěvníkům praktický význam studia vědy a ukázali jim, jak se dá takové
vzdělání
uplatnit
v
budoucí
kariéře
i
v
běžném
životě.
Zástupci fakult a partnerů akce ukázali návštěvníkům různé chemické pokusy a přiblížili jim jejich
spojitost s běžným životem. Například se děti mohly naučit, jak se čistí pitná voda, jaké je složení
cukrů (sacharidů) ve fastfoodu, jak fungují bezpečnostní prvky v autech, ve kterých každý den
jezdíme, a jiné zajímavosti. Návštěvníci měli možnost si některé pokusy vyzkoušet samostatně a
ověřit své dovednosti a znalosti v soutěžních kvízech.
„Velký zájem o dnešní akci nás velmi potěšil. I když počasí nám moc nepřálo, napočítali jsme v
průběhu dne na 10 000 návštěvníků. Také rádius potěšila podpora našich partnerů z řad vysokých
škol, soukromých firem a organizací pracujících s dětmi a mládeží. Jejich zájem a úsilí jen podtrhuje
fakt, že si společnost uvědomuje důležitou roli vědy v našem každodenním životě a nutnost podpořit
výuku v tomto oboru,“ komentuje akci Vědecký jarmark, Charles Peake, zakladatel organizace VĚDA
NÁS BAVÍ o.p.s.
Akce se konala pod záštitou primátora Hlavního města Prahy RNDr. Tomáše Hudečka, Ph.D., dále Ing.
Marie Kousalíkové, starostky městské části Prahy 6, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a
Akademie věd ČR. K hlavním partnerům akce patřily společnosti Škoda Auto, AVG a Unipetrol. Akce
podpořily také Veolia Voda, České radiokomunikace, AV Media a Dům děti a mládeže Hlavního města
Prahy.
O VĚDA NÁS BAVÍ o.p.s.
VĚDA NÁS BAVÍ je nezisková organizace, která v současnosti působí již na více než 180 školách v České republice. Organizuje
zájmové kroužky pro děti a seznamuje žáky s vědními obory, jako je fyzika, matematika, chemie, biologie, vědy o Zemi,
kosmické vědy a aplikované vědy. To vše interaktivním a zábavným způsobem, v rámci kterého si děti mohou vědecké
poznatky vyzkoušet v praxi. Jejím hlavním posláním je nadchnout mladé lidi pro studium vědy, s cílem vychovat budoucí
vedoucí představitele v oblasti vědy a technologie.

Pro bližší informace, prosím, kontaktujte Danielu Enström na denstrom@vedanasbavi.cz nebo na
+420 602 606 808.

