Týden vědy a techniky 2014
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, Praha 4 – Krč si vás dovoluje pozvat na Den otevřených
dveří pořádaný v rámci Týdne vědy a techniky 2014. Akce se koná 6. listopadu 2014 v časech 9,00-12,00 a
13,00-16,30 hod. Exkurze pro veřejnost začínají v 9 hod. a ve 13 hod. Nutná je rezervace předem.
Kontakt: Diana Moosová, tel. 241 062 413, 778 484 826, e-mail: diana.moosova@fgu.cas.cz
Témata exkurze:
Zajímá Vás, jak lidské tělo funguje, když je zdravé, a co se stane, když něco nefunguje tak jak má? Pak pro Vás
bude Fyziologický ústav AV ČR tím pravým místem k návštěvě. Zkoumá se zde totiž řada obávaných nemocí a
poruch, jako jsou epilepsie, Alzheimerova choroba, poruchy paměti, kardiovaskulární potíže či obezita. Navíc
se můžete něco dozvědět i o tom, jak lidské tělo vnímá bolest nebo jaké jsou jeho biorytmy.
Čeká na Vás dvě hodiny trvající prohlídkový okruh s ukázkou toho nejzajímavějšího, co může Fyziologický
ústav nabídnout. Bude pro vás připraveno několik prohlídkových tras, během nichž nahlédnete přímo do
laboratoří nebo uslyšíte vyprávění o zajímavých objevech, které byly v ústavu učiněny. Při exkurzi si můžete
otestovat vlastní prostorové myšlení, orientaci a paměť v interaktivním MEMORY PARKU. Interaktivní
úkoly ve FYZIOLOGICKÉ KOMNATĚ J. E. PURKYNĚ vám poodhalí některá tajemství fungování vašeho těla.
Doprovodný program:
Před exkurzí shlédnete animovaný film o práci ve Fyziologickém ústavu a seznámíte se s okruhy problémů,
kterými se zdejší vědci zabývají.
Nejzajímavější objevy a události, které se staly ve Fyziologickém ústavu během celé jeho historie, si budete
moci prohlédnout na výstavě k připomenutí 60. výročí od založení ústavu „Od mozku přes srdce až po
tkáňové náhrady“.
Poznámka: Počet návštěvníků laboratoří, MEMORY PARKU a FYZIOLOGICKÉ KOMNATY J. E. Purkyně je
omezen. Žádáme proto všechny zájemce, aby se na návštěvu ústavu předem zaregistrovali na kontaktní
adrese.
Webové stránky ústavu: www.fgu.cas.cz

Těšíme se na vaši návštěvu!

