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Fakulty UK budou během Pražské muzejní noci vzdělávat i
bavit

Už pojedenácté se v sobotu 14. června uskuteční Pražská muzejní noc . Na večerní prohlídku muzeí a expozic, které
nejsou veřejnosti běžně přístupné, či na zábavné a zajímavé přednášky zvou i Matematicko-fyzikální fakulta UK a
Přírodovědecká fakulta UK . Večerní program začíná v 19 hodin a všechny akce jsou zdarma.

Matematicko-fyzikální fakulta UK se letos do Pražské muzejní noci zapojuje vůbec poprvé. Veřejnosti otevře běžně
nepřístupné freskami vyzdobené prostory barokního refektáře v budově fakulty na Malostranském náměstí. Hlavním
fakultním lákadlem však bude expozice pojmenovaná Trezor vědeckých pokladů, kde si v mimořádně zpřístupněných
sklepeních budovy, které v minulosti využívala Národní banka Československá jako podzemní trezory, návštěvníci
budou moci prohlédnout historické fyzikální přístroje.
„Pro Matematicko-fyzikální fakultu UK by se mohl kontext Pražské muzejní noci zdát na první pohled trochu odtažitý.
Fakulta však využívá unikátní historické prostory na Malostranském náměstí, které stojí za vidění,“ láká návštěvníky
Luboš Veverka z Oddělení mediální komunikace MFF UK.
Přírodovědecká fakulta UK je již zkušeným účastníkem Pražské muzejní noci. Davy lidí obvykle během této akce míří
především do Hrdličkova muzea člověka, které proto zavedlo pravidelné večerní prohlídky každou první středu v měsíci.
Přírodovědecká fakulta UK však nabízí celou řadu dalších zajímavých tipů na nevšední strávení sobotní noci. V 19
hodin se otevřou brány také fakultní Botanické zahrady Na Slupi, Chlupáčova muzea historie Země, Mineralogického
muzea a unikátní Mapové sbírky.
Kromě muzejních expozic si Přírodovědecká fakulta UK připravila i řadu doprovodných akcí a přednášek. „Velice
atraktivní je např. Molekulární bar, kde se budou podávat alkoholické i nealkoholické drinky. Chystáme i řadu dalších
zajímavých akcí. Během prezentace Paraziti v nás a kolem nás budou k vidění, jak název prozrazuje, paraziti, kteří žijí
kolem nás a někteří bohužel i v nás – tedy různé tasemnice, škrkavky, roupy apod. Ti si budou moci lidé prohlédnout
vypreparované. Další prezentace bude o porovnávání lidských a zvířecích smyslů. Pod mikroskopem si zase budou
moci návštěvníci prohlédnout různé preparáty od biologických až po různé běžné věci, které máme kolem sebe, třeba
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i rozebrané hodinky. A velmi zajímavý bude program demografů, s jejich Demografickou věštírnou se budeme moci
podívat i do budoucnosti,“ upozornila Alena Ječmínková z Oddělení vnějších vztahů Přírodovědecké fakulty UK.
Lovce nočních muzejních zážitků budou po všech atrakcích pohodlně rozvážet autobusy. Hlavním přestupním bodem
bude stanoviště u stanice metra Staroměstská, odkud budou směřovat linky číslo 5 a 10 na Malostranské náměstí, tedy
do expozic Matematicko-fyzikální fakulty UK, a linka číslo 9 na Albertov k budovám a botanické zahradě Přírodovědecké
fakulty UK.
•

Program Matematicko-fyzikální fakulty UK

Malostranské náměstí 25, Praha 1
19:00–23:00 Trezor vědeckých pokladů (mimořádná expozice MFF UK historických fyzikálních přístrojů, umístěno ve
sklepení budovy)
19:00–22:00 Barokní refektář MFF UK
• Program Přírodovědecké fakulty UK
Viničná 7, Praha 2
19:00–01:00 Hrdličkovo muzeum člověka (přízemí)
Doprovodný program:
Přednášky (posluchárna Fotochemie – přízemí)
19:00–19:30 Proč se chováme jako zvířata
20:00–20:30 Krása napříč kontinenty
21:00–21:30 Aleš Hrdlička – antropolog mezi Československem a Amerikou
22:00– 22:30 Rok 2013 v paleoantropologii aneb kolik je tedy druhů člověka?
Prezentace:
19:00–01:00 Lidské a zvířecí smysly (přízemí)
Albertov 6, Praha 2
19:00–01:00 Chlupáčovo muzeum historie Země (suterén budovy)
19:00–01:00 Mineralogické sbírky (1. patro)
19:00–01:00 Mapová sbírka (2. patro)
Doprovodný program:
19:00–01:00 Molekulární bar
19:00–01:00 Paraziti v nás a kolem nás (1. patro)
19:00–01:00 Svět pod mikroskopem (1. patro)
19:00–01:00 Demografická věštírna (2. patro)
Výstavy:
19:00–01:00 Poklady Mapové sbírky (2. patro)
Botanická zahrada PřF UK, Na Slupi 16, Praha 2
19:00–01:00 Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK a její skleníky
19:00–01:00 Geologický park
Výstavy:
19:00–01:00 Výstava kaktusů
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