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archeologický ústav av čr, Brno, v. v. i.
Místo konání: Čechyňská 19, Brno 
Datum a doba otevření: 
PÁTEk 11. 11. 9:00–14:00 (PRO škOLy)  
  15:00–18:00 (PRO VEŘEjNOsT)
sOBOTA 12. 11. 10:00–18:00 (PRO VEŘEjNOsT) 
kontakt: Dr. hab. PhDr. Lubomír šebela, csc.,  
tel.: 515 911 122, e-mail: sebela@arub.cz 
registrace: nutná pro školní skupiny

tÉMata eXkurZí 
seznámení s historií a vědeckou činností pracoviště
Problematika památkové péče
Prohlídka knihovny a archivu nálezových zpráv 
nahlédnutí do laboratoře s archeologickými nálezy 
antropologie – co nám prozradí kosti 
ražba vlastní mince 

tÉMata PřeDnÁŠek
7. 11., 17:30–19:00 
území Moravy v sousedství mocné římské říše.  
Mgr. Balász komoróczy, Ph.D. 

8. 11., 17:30–19:00 lovci mamutů pod Pálavou.  
Mgr. Martin Novák, Ph.D.

9. 11., 17:30–19:00  archeologie moravskoslezského pomezí.  
vědecko-výzkumná činnost opavského pracoviště 
archeologického ústavu av čr, Brno, v. v. i., v českém slezsku.  
Mgr. jiří juchelka, Ph.D. 

10. 11., 17:30–19:00  archeologické výzkumy v Mikulčicích.  
PhDr. Lumír Poláček, csc.

Pozn.: Přednášky se budou konat ve Velkém přednáškovém sále. 
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Dny otevřených Dveří jihoMoravský kraj

Podrobné informace naleznete na www.tydenvedy.cz

BiofyZikÁlní ústav av čr, v. v. i.
Místo konání: královopolská 135, Brno 
Datum a doba otevření:  
PÁTEk 4. 11. 9:00–16:00 
kontakt: doc. RNDr. Antonín Lojek, csc., tel.: 541 517 160,  
e-mail: alojek@ibp.cz 
registrace: nutná

tÉMata eXkurZí 
Prohlídka laboratoří jednotlivých oddělení. Zájemci budou 
seznámeni s řešenou problematikou, používanými metodami  
a přístrojovým vybavením. Podle zájmu budou návštěvníci 
rozděleni na jednotlivá pracoviště: 

Molekulární biofyzika a farmakologie
radiobiologie a buněčná biologie
Biofyzikální chemie a molekulární onkologie
Molekulární epigenetika
Molekulární cytologie a cytometrie
cytokinetika
Patofyziologie volných radikálů
struktura a dynamika nukleových kyselin
cD spektroskopie nukleových kyselin
vývojová genetika rostlin

Botanický ústav av čr, v. v. i. 
Místo konání: Lidická 25/27, Brno (vedle hotelu slovan) 
Datum a doba otevření: 
sTŘEDA 2. 11. 9:30–16:00
kontakt: Mgr. jan Roleček, Ph.D., tel.: 608 972 107,  
e-mail: jan.rolecek@ibot.cas.cz;  
Ing. Eliška Maršálková, Ph.D., tel.: 605 510 954,  
e-mail: eliska.marsalkova@ibot.cas.cz 
registrace: v případě skupin nutná

tÉMata eXkurZí
exkurze po oddělení vegetační ekologie a oddělení 
experimentální fykologie a ekotoxikologie
Pozn.: každou celou hodinu krátká přednáška o práci a nových 
poznatcích na pracovištích, poté exkurze po pracovišti.

fei coMPany 
Místo konání: Vlastimila Pecha 12, zast. MHD Ericha Roučky nebo 
Vlastimila Pecha
Datum a doba exkurze: PÁTEk 4.11. 14:00, 15:00 a 16:00
kontakt: Markéta janková, 603 526 121,  
e-mail:marketa.jankova@fei.com
registrace: nutná, kapacita max 25 osob ve skupině – registrace 
na Hinfo@fei.com

tÉMata eXkurZí: 
výlet do nanosvěta – vývoj a výroba elektronových mikroskopů
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Dny otevřených DveříjihoMoravský kraj

na mnoho akcí je nutná registrace na www.tydenvedy.cz

etnologický ústav av čr, v. v. i.
Místo konání: Veveří 97 – vchod z Resslovy ulice, Brno  
Datum a doba otevření:  
PONDěLÍ 7. 11.  9:00–16:00
kontakt: Mgr. šárka Toncrová, tel.: 532 290 266,  
e-mail: stoncrova@email.cz 
registrace: nutná

tÉMata eXkurZí
seznámení s historií a vědeckou činností pracoviště
exkurze po sbírkách eú av čr, v. v. i., pracoviště Brno
fotodokumentační sbírka: vznik, vývoj, uložení a digitalizace
uprchlická krize na Balkáně
„německé Brno“ – každodenní život v 1. polovině 20. století
hostinská zařízení jako prostor komunikace

historický ústav av čr, v. v. i.
Místo konání: Veveří 97, Brno  
(vchod z Resslovy ulice brankou do dvora)  
Datum a doba otevření: 
ÚTERý  8. 11. 9:00–16:00 
kontakt: Lenka štefanová, tel.: 532 290 500,  
e-mail: stefanova@brno.avcr.cz 
registrace: nutná u větších skupin

tÉMata eXkurZí
seznámení s knihovnou pobočky
Prezentace nakladatelství historický ústav
komentovaná výstava knih pracovníků historického ústavu

DoProvoDný PrograM
6. 11., 14:00  Průvodce řečkovickým hřbitovem  
exkurze „pod širým nebem“, hřbitov úlehle

MateMatický ústav av čr, v. v. i.
Místo konání: Žižkova 22, Brno  
Datum a doba otevření: 
sTŘEDA 9. 11. 9:15–12:00
kontakt: doc. RNDr. jaromír šimša, csc.,  
tel.: 532 290 445, e-mail: simsa@ipm.cz 
registrace: Není nutná. V případě většího počtu zájemců z řad 
učitelů a žáků vaší školy oznamte aspoň 2 dny předem plánovaný 
počet návštěvníků e-mailem.

tÉMata PřeDnÁŠek
9:30–10:30  o monotonii funkcí.  
Doc. RNDr. jaromír šimša, csc.

10:45–11:45  Proč matematické kyvadlo nekmitá harmonicky 
Doc. Ing. jiří šremr, Ph.D.
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Dny otevřených Dveří jihoMoravský kraj

Podrobné informace naleznete na www.tydenvedy.cz

MenDelova univerZita v BrnĚ
Místo konání: Zemědělská 1, areál Mendelovy univerzity v Brně 
Datum a doba otevření:
PÁTEk 11. 11. 9:00–16:00
kontakt: Ing. kateřina L. Brettschneiderová,  
tel.: 545 135 199, e-mail: pr@mendelu.cz 
registrace: není nutná

tÉMata eXkurZí

agronoMickÁ fakulta
„jsme agro – široce rozkročená fakulta“
(ne)bezpečné odpady (budova Q)
ekologie (budova Q)
čím se zabývají „fyťáci“ – ochutnávky olejů a netradičních 
pokrmů (budova A)
není konopí jako konopí (budova M)
Změřte si svůj výkon! – motorová a automobilová zkušebna 
(budova R)
výživa lidí a zvířat (budova c)
život s rybami (budova M)

lesnickÁ a DřevařskÁ fakulta
geoinformační technologie pro sběr prostorových dat
virtuální těžba v lese 

ProvoZnĚ ekonoMickÁ fakulta
Virtuální a rozšířená realita 
Věda v obchodě (poznejte chování spotřebitele podle sledování 
jeho očí) 
Autonomní řízení strojů 
chytří roboti 
kdo řídí vlaky a dopravu
V laboratořích PEF MENDELU budete mít možnost vyzkoušet si, jaké 
to je být nejen výzkumníkem, ale rovněž zkoumaným objektem.

Více informací o univerzitě naleznete na www.mendelu.cz.

Psychologický ústav av čr, v. v. i.
Místo konání: Veveří 97, Brno 
(vchod z Resslovy ulice brankou do dvora)  
Datum a doba konání: 
ČTVRTEk 10. 11. 10:00 A 14:00
kontakt: PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D., tel.: 532 290 159, 
e-mail: vobo@psu.cas.cz 
registrace: nutná

tÉMa eXkurZí
historie a hlavní vědecké projekty ústavu
Pozn.: Uskuteční se dvě exkurze (v 10:00 a 14:00). 
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Dny otevřených DveříjihoMoravský kraj

na mnoho akcí je nutná registrace na www.tydenvedy.cz

ústav analytickÉ cheMie av čr, v. v. i. 
Místo konání: Veveří 97, Brno  
Datum a doba otevření: 
PÁTEk 11. 11. 9:00–12:00
kontakt: doc. RNDr. karel šlais, Drsc., tel.: 532 290 211,  
e-mail: slais@iach.cz
registrace: pro větší skupiny nutná

tÉMata eXkurZí 
využití elektromigračních metod
Mikrofabrikované analytické systémy
využití izoelektrické fokuzace v gradientu ph
nové postupy při stanovení obsahu sloučenin v kondenzované 
fázi ovzduší
využití stlačených tekutin v analytické chemii 

ústav Biologie oBratlovců av čr, v. v. i. 
Místo konání: květná 8, Brno 
Datum a doba otevření: 
ČTVRTEk 3. 11. 9:00–16:00
kontakt: Ing. Miroslav Čapek, csc.,  
tel.: 543 422 538, e-mail: capek@ivb.cz 
registrace: nutná

tÉMata eXkurZí 
seznámení s historií a vědeckou činností pracoviště
Prohlídka vertebratologických sbírek
výstavka pomůcek a přístrojů pro studium obratlovců v přírodě
Prohlídka akreditovaného chovu ryb
středisko vědeckých informací a knihovna
Pozn.: V případě zájmu mohou účastníci navštívit také jednotlivá 
vědecká oddělení ústavu a diskutovat s jejich pracovníky.

tÉMata PřeDnÁŠek
Práce na vědecké stanici j. g. Mendela v antarktidě.  
Ing. Pavel jurajda, Dr.  
krásy a úskalí výzkumu ryb a jejich parazitů napříč afrikou. 
RNDr. Radim Blažek, Ph.D. 

DoProvoDný PrograM
Promítání vybraných dokumentárních filmů:  
Příběhy zvědavých přírodovědců  
(10 dokumentů o práci ústavu)



8

Dny otevřených Dveří jihoMoravský kraj

Podrobné informace naleznete na www.tydenvedy.cz

ústav Biologie oBratlovců av čr, v. v. i. 
Místo konání: klášterní 212, Valtice, okres Břeclav 
Datum a doba otevření: 
sTŘEDA 2. 11. 9:00–15:00
kontakt: RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D.,  
tel.: 519 352 961, e-mail: rudolf@ivb.cz 
registrace: Přednášku, včetně doby konání, je nutné domluvit 
předem.

tÉMata eXkurZí 
Prohlídka přístrojového vybavení pracoviště, včetně 
molekulární laboratoře 
Pozorování vybraných zástupců hematofágních členovců 
Mikroskopické pozorování vybraných zástupců bakterií 
a protozoí
Pozorování buněčných linií, sérologické metody v praxi
ukázka pomůcek a metod využívaných při terénních sběrech 
bezobratlých a obratlovců

tÉMata PřeDnÁŠek
emergentní zoonózy 
hrozba nových exotických nákaz

DoProvoDný PrograM
Představení projektů řešených pracovištěm ve Valticích
Pozn.: Přednáška se uskuteční pouze v případě zájmu většího 
počtu posluchačů.

Promítání dokumentu komáří ráj – fenomén lužního lesa

ústav DĚjin uMĚní av čr, v. v. i. 
Místo konání: Veveří 97, Brno 
Datum a doba otevření: 
sTŘEDA 2. 11. 9:00–16:00
kontakt: Mgr. kateřina Dolejší, Ph.D.,  
tel.: 532 290 264, e-mail: dolejsi@udu.cas.cz
registrace: není nutná

tÉMa eXkurZe
Za hranice soupisu.  
Prohlídka brněnského pracoviště ÚDU AV ČR

DoProvoDný PrograM
umění za hranicemi města  
kostel sv. trojice, Brno-královo Pole  
nebo kostel nanebevzetí P. Marie Brno-Zábrdovice 
komentovaná prohlídka jednoho z významných brněnských 
klášterních kostelů. 
(Připravují Mgr. Tomáš Valeš, Ph.D., a Mgr. kateřina Dolejší, Ph.D.). 
Pozn.: Termín exkurze bude upřesněn na www.tydenvedy.cz  
a www.udu.cas.cz.
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Dny otevřených DveříjihoMoravský kraj

na mnoho akcí je nutná registrace na www.tydenvedy.cz

ústav geoniky av čr, v. v. i. 
oDDĚlení environMentÁlní geografie
Místo konání: Drobného 28, Brno (vchod z ul. schodová)
Datum a doba otevření: 
ÚTERý 8. 11. 13:30–16:00
kontakt: doc. RNDr. karel kirchner, csc.,  
tel.: 545 422 730, e-mail: kirchner@geonika.cz 
registrace: není nutná

tÉMa eXkurZe
14:00–15:00  využití moderních geodetických a geofyzikálních 
metod v geografických výzkumech

DoProvoDný PrograM
Výstavka starých atlasů a kartografická tvorba  
v Ústavu geoniky AV ČR

ústav Pro českou literaturu av čr, v. v. i.
Místo konání: květná 8, Brno 
Datum a doba otevření:  
PONDěLÍ 7. 11. 13:00–16:00
kontakt: Alena Vrbová, e-mail: vrbova@ucl.cas.cz  
registrace: není nutná

tÉMata eXkurZí 
seznámení s historií a vědeckou činností pracoviště
Představení některých projektů
informační infrastruktura oboru
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Dny otevřených Dveří jihoMoravský kraj

Podrobné informace naleznete na www.tydenvedy.cz

ústav fyZiky MateriÁlů av čr, v. v. i.
Místo konání: Žižkova 22, Brno
Datum a doba otevření:
ČTVRTEk 10. 11. 8:30–15:00
kontakt: doc. Ing. jan klusák, Ph.D.,
tel.: 532 290 348, e-mail: klusak@ipm.cz
registrace: není nutná, ale pro větší (školní) skupiny vhodná

tÉMata eXkurZí
laboratoř lomově-mechanických vlastností: zařízení pro
statické a dynamické mechanické zkoušky
laboratoř vysokocyklové únavy
laboratoř nízkocyklové únavy: elektrohydraulické, počítačem
řízené únavové stroje
creepová laboratoř: creepové experimenty v řízené síle
a napětí na creepových strojích
rastrovací elektronový mikroskop
transmisní elektronový mikroskop
optická mikroskopie a její možnosti
ukázky teoretických výpočtů a modelování
ukázka laboratoří pro měření magnetických a elektrických
vlastností
Prezentace ceitec úfM

tÉMata PřeDnÁŠek
9:00–9:30 Pozor, vysoké napětí! 
Doc. Ing. jan klusák, Ph.D.
9.30 - 10:00 Maže se vesmírná sonda opalovacím krémem?
Ing. Natália Luptáková, Ph.D.
10:15–10:45 titan – obr mezi kovy
Ing. Denisa Bártková
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na mnoho akcí je nutná registrace na www.tydenvedy.cz

ústav Pro jaZyk český av čr, v. v. i.
DialektologickÉ oDDĚlení 
Místo konání: Veveří 97, Brno  
Datum a doba konání: 
ČTVRTEk 3. 11. 9:00–16:00
kontakt: PhDr. Milena šipková, csc., 
tel.: 532 290 295, e-mail: sipkova@iach.cz 
registrace: nutná

tÉMa PřeDnÁŠky
10:00 Přechylování příjmení v současné češtině.  
PaedDr. Zuzana Hlubinková, csc. 

etyMologickÉ oDDĚlení 
Místo konání: Veveří 97, Brno
Datum a doba otevření: 
ČTVRTEk 3. 11. 9:00–15:00
kontakt: PhDr. Helena karlíková, csc.,  
tel.: 532 290 519, e-mail: helena.karlikova@iach.cz
registrace: nutná

tÉMa eXkurZe
seznámení s historií a vědeckou činností pracoviště

tÉMa PřeDnÁŠky
11:00 Písemné soustavy nejstarších slovanů.  
Mgr. Petr Malčík 

DoProvoDný PrograM
výstavka vědeckých publikací vzniklých  
na pracovišti  



12

Dny otevřených Dveří jihoMoravský kraj

ústav PřístrojovÉ techniky av čr, v. v. i.
Místo konání: královopolská 147, Brno
Datum a doba otevření:
ČTVRTEk  3. 11.  9:00–17:45  
PÁTEk 4. 11. 9:00–15:00  
kontakt: Ing. Pavla schieblová,  
tel.: 541 514 242, e-mail: schieblova@isibrno.cz 
registrace: pro skupiny nutná, na www.isibrno.cz 

tÉMata eXkurZí 
Nabízíme prohlídku šesti laboratoří v rámci ústavu: 
elektronová mikroskopie 
elektronová litografie 
speciální technologie 
nukleární magnetická rezonance 
nízké teploty a supravodivost 
laserová technika 

DoProvoDný PrograM
Návštěvníci budou mít možnost prohlédnout si vystavený stolní 
elektronový mikroskop sEM Tesla Bs242, který byl oceněn zlatou 
medailí na EXPO 58 v Bruselu. 
Po skončení exkurze mají návštěvníci možnost zhlédnout 
představení divadla úDif  
(Úžasné divadlo fyziky)  
– pohled na fyziku zábavným způsobem.

Podrobné informace naleznete na www.tydenvedy.cz
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Dny otevřených DveříjihoMoravský kraj

na mnoho akcí je nutná registrace na www.tydenvedy.cz

ústav výZkuMu gloBÁlní ZMĚny av čr, v. v. i.
Místo konání: Bělidla 986/4a, Brno  
(zasedací místnost v přízemí budovy A) 
Datum a doba konání: 
ÚTERý 8. 11. 9:00–16:00
sTŘEDA 9. 11. 9:00–16:00
kontakt: Hana šprtová,  
tel.: 602 707 979, e-mail: sprtova.h@czechglobe.cz 
registrace: Na přednášky vždy nutná, na exkurzi nutná pro skupiny 
větší než 10 osob.

tÉMata eXkurZí
8.–9. 11. Prohlídky výzkumných laboratoří v úvgZ

tÉMata PřeDnÁŠek
8. 11., 10:00 letecký dálkový průzkum Země.  
Ing. Olga V. Brovkina, csc. 

8. 11., 13:00 Změna klimatu: včera, dnes a zítra.  
Mgr. Alexander Ač, Ph.D.  

8. 11., 15:00 orchideje světa – proč nám ubývají?   
Prof. RNDr. Pavel kindlmann, Drsc., a Mgr. Zuzana štípková 

9. 11., 11:00 kdy to kvete? aneb dopady změny klimatu, 
fenologie a dobrovolný monitoring vegetace.  
Mgr. Ing. Lenka Bartošová 

9. 11., 13:00 adaptační strategie v pěstování lesů  
ve spojení s globální změnou klimatu   
doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. 

9. 11., 15:00 historie počasí a podnebí českých zemí.  
Prof. RNDr. Petr Dobrovolný, csc. 
spoluautoři: R. Brázdil,  L. Řezníčková,  L. Dolák,  k. chromá 

ústav živočiŠnÉ fyZiologie a genetiky 
av čr, v. v. i.
Místo konání: Veveří 97, Brno
Datum a doba otevření:  
ČTVRTEk 3. 11. 9:00–16:00
kontakt: Irena Zemanová,  
tel.: 532 290 136, e-mail: i.zemanova@iach.cz 
registrace: nutná

tÉMata eXkurZí 
genetické řízení embryonálního vývoje
vývoj zubů a končetin
Myš jako experimentální model
Zpracování histologického materiálu

DoProvoDný PrograM
4.11. jak vzniká obličej a co způsobuje poruchy jeho vývoje?
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Přednášky
jiho- 

Moravský
kraj

Za hranice znám
é

ho

úterý 1. 11. 

využití moderních trendů v analytické 
chemii klinických vzorků
rnDr. Pavel kubáň, Ph.D., Dsc.,  
Ústav analytické chemie AV ČR
Literární kavárna a knihkupectví Academia, 
náměstí svobody 13, Brno 

Byli lidé na Měsíci?
Mgr. Pavel gabzdyl,  
Hvězdárna a planetárium Brno
Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno

Dovedou řasy a různé formy železa 
vyčistit vodu?
ing. eliška Maršálková, Ph.D.,  
Botanický ústav AV ČR
Hvězdárna a planetárium Brno, kraví hora 522/2, Brno 

střeDa 2. 11. 

kdy to kvete? aneb dopady změny 
klimatu, fenologie a dobrovolný 
monitoring vegetace
ing. lenka Bartošová, Ph.D.,  
Ústav výzkumu globální změny AV ČR  
Literární kavárna a knihkupectví Academia, 
náměstí svobody 13, Brno 

národ čtenářů?  
(jaký je náš vztah ke knihám a čtení)
Prof. PhDr. jiří trávníček, M. a.,  
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno

chemie  
17:00–18:30

astronomie 
17:00–18:30

Biologie 
17:00–18:30

Biologie 
18:00–19:30

historie  
17:00–18:30
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co vidíte na bankovkách?
Doc. ing. vladimír kolařík, Ph.D.,  
Ústav přístrojové techniky AV ČR
Hvězdárna a planetárium Brno,  
kraví hora 522/2, Brno 

recept na dobytí Marsu dle spaceX
ing. tomáš Přibyl, konzultant a publicista 
Moravská zemská knihovna v Brně, konferenční sál 
v přízemí budovy, kounicova 65A, Brno 

čtvrtek 3. 11.

austrálie: centrum endemismu 
ing. Miroslav čapek, csc.,  
Ústav biologie obratlovců AV ČR
Literární kavárna a knihkupectví Academia, 
náměstí svobody 13, Brno 

historie termojaderné fúze  
aneb od tokamaku k pinči a zpět 
ing. Milan řípa, csc.,  
Ústav fyziky plazmatu AV ČR
Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno

klima a krajina aneb  
Z partnerů soupeři
Prof. ing. Zdeněk žalud, Ph.D.,  
Ústav výzkumu globální změny AV ČR  
Hvězdárna a planetárium Brno,  
kraví hora 522/2, Brno 

Patenty a užitné vzory  
– právní ochrana technických řešení
ing. jarmila avratová  
a ing. Zuzana čapková,  
Úřad průmyslového vlastnictví v Praze
Moravská zemská knihovna v Brně, počítačová 
učebna, 6. patro, kounicova 65A, Brno 
nutná registrace z pozvánky na www.mzk.cz 

ekonomie 
18:00–19:30

Biologie 
17:00–18:30

technologie 
19:00–20:30

technologie 
17:00–18:30

životní  
prostředí 

18:00–19:30

technologie 
10:00–14:30
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exkurze do digitalizační dílny 
gramodesek 
Mgr. Michal Škop,  
Moravská zemská knihovna v Brně  
nutná registrace předem na e-mailu: 
michalskop@mzk.cz
Moravská zemská knihovna v Brně, přízemí budovy, 
foyer, kounicova 65A, Brno

PÁtek 4. 11.

Brno poetické. Místa a básně 
Prof. PhDr. jiří trávníček, M. a.,  
a Mgr. Michal fránek, Ph.D.,  
Ústav pro českou literaturu AV ČR  
Literární kavárna a knihkupectví Academia, 
náměstí svobody 13, Brno

PÁtek 4. 11.

jak nám slouží příroda?
Mgr. David vačkář, Ph.D.,  
Ústav výzkumu globální změny AV ČR
Hvězdárna a planetárium Brno,  
kraví hora 522/2, Brno 

PonDĚlí 7. 11.

velká laserová revoluce aneb co se 
děje s lasery v průmyslu?
Doc. rnDr. libor Mrňa, Ph.D.,  
Ústav přístrojové techniky AV ČR
Literární kavárna a knihkupectví Academia, 
náměstí svobody 13, Brno 

PonDĚlí 7. 11.

exkurze v Moravské zemské knihovně 
Mgr. et Mgr. Monika kratochvílová,  
tel.: 541 646 140,  
e-mail: monika.kratochvilova@mzk.cz  
nutná registrace předem na  
www.mzk.cz/exkurze 
Moravská zemská knihovna v Brně, přízemí budovy, 
konferenční sál, kounicova 65A, Brno

jazyk  
a literatura 
17:00–18:30

životní  
prostředí 

18:00–19:30

technologie 
17:00  

a 18:00

svět vědy  
17:00–18:30

jazyk  
a literatura 
17:00–18:00
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Promítání filmu Pohyby  
a beseda s tvůrci filmu 
film vyrobilo středisko společných činností av čr
Hvězdárna a planetárium Brno,  
kraví hora 522/2, Brno 

úterý 8. 11.

co je to psychologický test
 Prof. PhDr. tomáš urbánek, Ph.D.,  
Psychologický ústav AV ČR
Literární kavárna a knihkupectví Academia, 
náměstí svobody 13, Brno 

Pluripotentní kmenové buňky a jejich 
využití pro vědu a medicínu
Mgr. vladimír rotrekl, Ph.D.,  
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno 

úterý 8. 11.

Biologická uhlíková pumpa a její 
ovlivňování klimatickou změnou
Prof. rnDr. ing. Michal v. Marek, Drsc., dr. h. c.,  
Ústav výzkumu globální změny AV ČR
Hvězdárna a planetárium Brno,  
kraví hora 522/2, Brno

exkurze do restaurátorské dílny 
Mgr. Michal Škop  
nutná registrace předem  
na e-mailu: michalskop@mzk.cz
Moravská zemská knihovna v Brně,  
přízemí budovy, foyer, kounicova 65A, Brno

exkurze do digitalizačního centra
Mgr. Michal Škop  
nutná registrace předem  
na e-mailu: michalskop@mzk.cz
kontaktní osoba: PhDr. Martina Machátová, 
tel.: 541 646 170,  e-mail: machat@mzk.cz
Moravská zemská knihovna v Brně,  
přízemí budovy, foyer, kounicova 65A, Brno 

Psychologie  
17:00–18:30

svět vědy  
18:00–19:30

Medicína 
17:00–18:30

technologie 
15:30, 16:30, 

17:30

technologie 
15:00, 16:00, 

17:00 

geologie 
18:00–20:00
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střeDa 9. 11.

jazyk vinařů v minulosti
Mgr. jana villnow komárková, Ph.D.,  
Ústav pro jazyk český AV ČR,  
etymologické oddělení
Literární kavárna a knihkupectví Academia,  
náměstí svobody 13, Brno

sedm divů světa očima geologa
Prof. rnDr. antonín Přichystal, Drsc.,  
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity  
v Brně  
Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno 

střeDa 9. 11. 

co se skrývá za Digitální knihovnou 
MZk a za portálem knihovny.cz
Mgr. lenka Damborská  
a Mgr. Petra žabičková,  
Moravská zemská knihovna v Brně
kontakt: lenka.damborska@mzk.cz,  
petra.zabickova@mzk.cz
nutná registrace předem na www.mzk.cz
Moravská zemská knihovna v Brně,  
Počítačová učebna, 6. patro, kounicova 65A, Brno

kde ve štatlu zoncna nejvíc rumpluje? 
aneb současné možnosti mapování 
městského tepelného ostrova
Doc. Mgr. ing. františek Zemek, Ph.D.,  
a ing. jan novotný, Ph.D.,  
Ústav výzkumu globální změny AV ČR
Hvězdárna a planetárium Brno,  
kraví hora 522/2, Brno

čtvrtek 10. 11.

velký bratr v prostoru aneb jak 
využívat své mobilní telefony naplno
rnDr. jakub trojan, Msc.,  
Ústav geoniky AV ČR, pobočka Brno
Literární kavárna a knihkupectví Academia, náměstí 
svobody 13, Brno

geologie 
17:00–18:30

český jazyk 
a literatura  
17:00–18:30

životní  
prostředí 

18:00–19:30

český jazyk 
a literatura  
17:00–18:30

technologie  
17:00–18:30
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hmyz očima iii. tisíciletí
Doc. ing. Marie Borkovcová, Ph.D., 
Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno

titan – obr mezi kovy
ing. Denisa Bártková,  
Ústav fyziky materiálů AV ČR
Hvězdárna a planetárium Brno,  
kraví hora 522/2, Brno

jazyková poradna včera, dnes a zítra
Mgr. Barbora albrechtová,  
Ústav pro jazyk český AV ČR
Městská knihovna Hodonín,  
Národní třída 36, Hodonín

informační brány pro vyhledávání 
odborné literatury
PhDr. Martina Machátová,  
Moravská zemská knihovna v Brně
kontakt: PhDr. Martina Machátová, 
tel.: 541 646 170, e-mail: machat@mzk.cz
nutná registrace předem na www.mzk.cz 
Moravská zemská knihovna v Brně, počítačová 
učebna, 6. patro, kounicova 65A, Brno 

PÁtek 11. 11.

Překročíme 1,5 k?
rnDr. jan hollan, Ph.D.,  
Ústav výzkumu globální změny AV ČR 
Literární kavárna a knihkupectví Academia, 
náměstí svobody 13, Brno 

forenzní entomologie aneb co nám 
může prozradit hmyz nejen o mrtvém 
těle 
pplk. ing. hana Šuláková, Ph.D.,  
kriminalistický ústav Praha 
Hvězdárna a planetárium Brno,  
kraví hora 522/2, Brno

jazyk  
a literatura  
10:00–11:30  

a 17:30–19:00

technologie 
17:00–19:30

životní  
prostředí 

17:00–18:30 

kriminalistika  
18:00–19:30

fyzika  
18:00–19:30

Biologie 
17:00–18:30
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1. 10.–10. 12.

10 let ocenění european inventor award
Organizátor: PhDr. Martina Machátová,  
Moravská zemská knihovna v Brně
kontakt: PhDr. Martina Machátová, Moravská 
zemská knihovna v Brně,  
studovna přírodních a technických věd,  
7. patro, kounicova 65A, Brno

5. a 12. 11. 

černé skřínky
Organizátor: viDa! science centrum
křížkovského 12, Brno, v sále na galerii centra

9. 11. 

science slam 7
Organizátor: Masarykova univerzita
Divadelní performance, kde se výzkumníci ocitají 
v roli herců.  
Univerzitní kino scala, Moravské náměstí 3, Brno

výstavy
jiho- 

Moravský
kraj

Za hranice znám
é

ho

 svět vědy  
Po–Pá 8:30 

–22:00

 svět vědy  
so 9:00 
– 17:00

technologie 
11:00–18:00

svět vědy  
19:00–21:00 

speciální program
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