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7 fakult  Univerzity Pardubice ● 3 pardubické střední školy ● 1 ZUŠ 
● muzeum ● galerie ● hvězdárna

Podrobný program na www.uni-pardubice.cz 

PROGRAM PLNÝ ZÁBAVY A POUČENÍ AŽ DO PŮLNOCI
barevná a záhadná chemie ● 3D tiskárna ● hrátky s LED diodami ● 
● hologramy ● restaurátorská dílna papíru ● workshop finanční gramotnost  
● kováři ● archeologové ● zdravotníci ● prohlídky výstavy a kaple ● animační 
programy ● výtvarná dílna pro děti ● fanfáry ● taneční vystoupení

 

 

 



Fakulta chemicko-technologická
barevné chemické pokusy pro zvídavé 
mikrobiologická laboratoř seznamuje s plísněmi, bakteriemi
Mendělejevova soustava prvků v krabičce

Fakulta ekonomicko-správní
Už vás nikdo nepodvede? 
Pojďte si pohrát s roboty
světelné graffiti 

Dopravní fakulta Jana Pernera
metalografická laboratoř – brousíme, kováme
diskusní panel – finanční gramotnost

Fakulta elektrotechniky a informatiky 
3D tiskárna
hologramy, LED a jiné světelné ukázky
mikroprocesorové systémy
hrátky se zvuky, s kinektem a kamerami
roboti a triky s magnety

Fakulta zdravotnických studií 
a Stření zdravotnická škola, Pardubice
selfmonitoring prsu, sexuální výchova   
ukázka pomůcek pro močovou inkontinenci 
práce porodní asistentky – péče o novorozence, ženu 
v rámci prenatální péče a ukázka porodnického modelu
hygiena rukou, měření tělesného tuku, tlaku
opilecké brýle, vady zraku, model stáří

Fakulta filozofická
model archeologického naleziště – interaktivní ukázka práce 
archeologa
experimentální studentské divadlo

Fakulta restaurování 
středověká kaligrafie – ukázky středověké kaligrafie a knih 
s možností vyzkoušet si psaní brkem a inkoustem na ruční 
papír, tvorba gotické iniciály

16:00  zahájení 
zahajovací fanfáry – studenti Konzervatoře Pardubice  
taneční vystoupení klientů Denního stacionáře Slunečnice, Pardubice 

16:00 – 24:00  zážitkové demonstrace 7 fakult Univerzity Pardubice, SPŠCh Pardubice, SZŠ Pardubice, 
SPŠE a VOŠ Pardubice, Hvězdárny barona A. Krause 

16:00 – 20:00  Východočeská galerie v Pardubicích – prodloužená otevírací doba aktuální výstavy na zámku
16:00 – 24:00 Východočeské muzeum v Pardubicích – otevřená kaple, výstavy v přízemí zámku
16:00 – 20:00 výtvarná dílna pro děti – ZUŠ Havlíčkova
17:00 a 19:00 diskusní panel – finanční gramotnost 
17:30 komentovaná prohlídka výstavy Velká válka
20:30 studentské experimentální divadlo

CO VÁS ČEKÁ?

PROGRAM

Střední průmyslová škola chemická, Pardubice
chemie zábavná a chemie ve službách zákona

Střední průmyslová škola elektrotechnická 
a VOŠ, Pardubice
RGB Led rehabilitační pásky 
Skener fotovoltaických panelů 
Robotická ramena 
Binární hodiny 

Východočeské muzeum v Pardubicích 
otevřená kaple a expozice historických hraček
výstava Velká válka
komentovaná prohlídka výstavy Velká válka

Východočeská galerie v Pardubicích
Kurt Gebauer – Matice Země: možnost prohlídky a animační 
program k výstavě 
Dům U Jonáše: 16:00 – beseda s fotografem Petrem Wagenk-
nechtem 
                                                                                    
Hvězdárna barona Artura Krause
pozorování Slunce ve viditelném světle a ve spektrální čáře 
H-alfa (vodík) – za jasného počasí
pozorování planety Jupiter – po západu Slunce 
pozorování pozemních cílů – v případě nepřízně počasí
aktuální pohled na aktivitu Slunce
astronomická soutěž pro děti i rodiče
každou celou hodinu komentovaná prohlídka objektů Sluneční 
soustavy a objektů vzdáleného kosmu

Základní umělecká škola Havlíčkova
výtvarná dílna pro děti všeho věku

Konzervatoř Pardubice 
zahajovací fanfáry – studentský dechový orchestr 

Denní stacionář Slunečnice, Pardubice
taneční vystoupení klientů při zahájení


