
                                                        
 
 

Pozvánka na akci 

VĚDA PŘED RADNICÍ 
festival zábavné vědy v podání žáků a učitelů Gymnázia Cheb 

 

VELKÝ SÁL FAKULTY EKONOMICKÉ V CHEBU 

v rámci Týdne škol UNESCO 

 

 
  

                         

 

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

RADNICÍ (NA FAKULTĚ) 2022, 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 20. října (v době 

mezi 9:00 h a 15:00 h) a v pátek 21. října 2020 (od 8:30 h 

do 13:00 h). 
 

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

 
 

 



                                                        
 
 

• V rámci zahájení Vědy před radnicí se ve středu 19. 10. 2022 od 8:55 h v 

aule Jazykového a komunikačního centra Gymnázia Cheb (přístavba na křížení ulic Nerudova 
a Goethova) koná pro žáky ZŠ v rámci zahájení Vědy před radnicí pásmo atraktivních 

fyzikálních experimentů FYZIKÁLNÍ CIRKUS na téma Fyzika lidského 

těla (mechanika, hydrostatika, optika, akustika). Pokusy připravil a předvádí Mgr. Václav 

Piskač, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 
Na tuto akci je třeba si předem místa zarezervovat (kapacita auly je omezena na 200 osob) 
u manažera školy pana Mgr. Miroslava Stuláka (tel. 603 501 909, e-mail: stulak@gymcheb.cz) 
V případě velkého zájmu bude možné přidat další termín v 10:55 h. 
 

• Věda před radnicí je místem neformálního vzdělávání pro žáky ostatních škol města, které 
doplňuje výuku dobře namíchaným koktejlem zábavy a poučení. Na desítkách stanovišť bude 
možno osobně vyzkoušet a prohlédnout si mnoho populárně naučných, vědeckých expozic a 
atraktivních demonstrací. 
 

• Od roku 2009 je Věda před radnicí zařazena jako součást tzv. Týdne škol UNESCO. 
Do celosvětového projektu Přidružených škol UNESCO je Gymnázium Cheb zapojeno od 
dubna 2009. Smyslem vytvořené nadnárodní sítě škol je umožnit pedagogům vzájemné 
předávání zkušeností, nápadů a myšlenek v oblasti učebních metod a postupů při práci na 
společných projektech apod. Gymnázium Cheb tak činorodě přispívá k naplnění cílů a 
principů obsažených v Chartě české sítě Přidružených škol UNESCO.  
 

• Cesta za zdravím – v rámci tradiční spolupráce s SZŠ a VOŠ Cheb můžete během letošní 
Vědy před radnicí 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). 
 

 

 

 
 

 

Měli by se stydět lidé  

využívající bezmyšlenkovitě všech divů vědy a techniky, 

a kteří při tom tomu rozumějí asi tolik,  

jak dobytče rozumí botanice rostlin,  

kterými se s chutí živí. 

 
Albert Einstein 


