Letošní VědaFest na téma Digitální svět bude opět celorepublikový
Devátý ročník Festivalu vědy, nyní VědaFestu, který začne 8. září naživo a potrvá do
31. října online, bude navazovat na předešlé ročníky. Různé způsoby prezentace vědy
veřejnosti mají svůj nezastupitelný význam. Loňský virtuální ročník to potvrdil.
Po loňské online zkušenosti, kdy se festivalu mohli zúčastnit zájemci z celé republiky se i letos
organizátoři na virtuální prostředí VědaFestu připravili. VědaFest 2021 nabízí návštěvníkům dvě
možnosti. Jednak jednodenní akci naživo na Kulaťáku v Dejvicích a zároveň po dobu dalších dvou
měsíců VědaFest online.
„Jsme připraveni na oba způsoby. Loňská situace nám ukázala jiné možnosti, díky kterým VědaFest
získal mnoho příznivců a vystavovatelů z celé republiky. Letos si užijí jak návštěvníci naživo, tak
návštěvníci na dálku,“ upřesňují organizátoři VědaFestu.
I letošní ročník, ve dvojím provedení má za cíl ukázat lidem, že věda je všude kolem nás, denně na ni
saháme a běžně výsledky vědy používáme, aniž bychom si toho byli vědomi. Ukázat, že věda není
magie, že věda je činnost nejen zajímavá, ale především užitečná. Ukázat, že i vědci jsou lidé, kteří
zábavným a hravým způsobem umí představit výsledky svého výzkumu ať již jsou z ústavů Akademie
věd, univerzit nebo z firem. Každý z návštěvníků se tak může na chvíli stát výzkumníkem v ústavech
Akademie věd, konstruktérem nebo architektem z ČVUT, chemikem na VŠCHT, vojenským pilotem
Armády ČR, záchranářem v Life Rescue, kameramanem České televize, hasičem v chemické
jednotce, poznat, jak se zachraňují ohrožené živočišné druhy v ZOO Praha, poznat chuť pražské vody
s Pražskými vodovody nebo zkusit předběhnout auto firmy Valeo. Na návštěvníky ovšem čeká ještě
mnohem více atraktivních ukázek z celé řady vědních oborů, kde si vyzkoušíte bystrou hlavu a
šikovné ruce.
Od 8. září až do 31. října pak na návštěvníky čekají v online VědaFestu kromě zajímavých videí
především Roboťákovy kvízové otázky. Hrát se bude třeba o „Den šitý na míru“ v ZOO Praha nebo 3D
tiskárnu od Průša Research.

Program VědaFestu je postupně doplňován na www.vedafest.cz.
VědaFest je určen studentů a žákům středních a základních a škol a zvídavé veřejnosti bez omezení
věku.

Vstup na akci je ZDARMA

Festival vědy/VědaFest je společným projektem Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy, Vysoké školy
chemicko-technologické v Praze a Českého vysokého učení technického v Praze od roku 2011. Akce
se koná za podpory Městské části Praha 6.
Kontakt: Irena Krumlová, email: krumlova@festival-vedy.cz, mobil: 604 861 827

