
 

Pozvánka na akci 

VĚDA PŘED RADNICÍ 
VELKÝ SÁL FAKULTY EKONOMICKÉ V CHEBU 

v rámci Týdne škol UNESCO 

 

Věda opět vyráží mezi vás, aby se stala přitažlivější a názornější. 

  

                         

SRDEČNĚ ZVEME Vás, Vaše žáky a další zájemce na letošní ročník tradiční akce 

VĚDA PŘED RADNICÍ (NA FAKULTĚ) 2021, jejímž cílem je představit žákům 

základních i středních škol (rádi přivítáme i školní družiny) a široké veřejnosti 

vědu pomocí zábavných a atraktivních interaktivních experimentů z fyziky, 

matematiky, chemie, biologie a zeměpisu.  
 

Vzhledem k očekávaným nízkým teplotám je akce přesunuta z náměstí Krále 

Jiřího z Poděbrad tentokrát do Velkého sálu Fakulty ekonomické ZČU v Chebu, 

Hradební ulice č. 22. Přijďte (není třeba se nijak předběžně objednávat) ve 

čtvrtek 21. října (v době mezi 9:00 h a 15:00 h) a v 

pátek 22. října 2020 (od 8:30 h do 14:00 h). 
 

Akce probíhá s grantovou podporou města Cheb a vstup na všechny stanoviště 

je ZDARMA. 
 

 
 



 

 Předpokladem pro vstup osob na akci je splnění podmínek stanovených MZ 
ČR. 
 

 Jako každý rok, se můžete těšit na celou řadu úplných novinek, např. 
 Mlžná komora (zviditelnění neviditelných částic kolem nás) 

 Digitální glóbus (3D obraz na polokouli přináší interaktivní zobrazení 

zajímavých dějů a jevů na povrchu naší Země a dalších objektů sluneční 

soustavy) 

 Digitální pískoviště (atraktivní simulace a možnost hraní s jevy na 

povrchu Země – od zobrazení průběhu větrů přes proudění vody až po 

sopečnou činnost) 

 Teslův transformátor (co umí střídavý proud) 

 Teslovo vejce (proč střídavý proud vyhrál) 
 

A mnoho dalšího. 
 
 

 Cesta za zdravím – v rámci tradiční spolupráce s SZŠ a VOŠ Cheb můžete 
navštívit mobilní školní zdravotnické zařízení, kde Vám nabídnou celou škálu 
ukázek (např. první pomoc), preventivních vyšetření (např. nožní klenby) měření 
(např. tlaku, pulzu, saturace O2, podkožního tuku, výšky a váhy, metabolitů) a 
aplikací (např. solux, biolampa, lymfodrenáž). 
 
 

 

 

 
 


