British Council Praha – přehled akcí

Akce Týden vědy – listopad 2012
http://www.tydenvedy.cz/sd/novinky/nenechte-si-ujit/1029-program-british-council.html
ČTVRTEK 1. 11. 2012
Prof. Martin Hilský, Univerzita Karlova
17:00 hodin, Britské centrum v Pardubicích, Radnice – hlavní sál, Pernštýnské náměstí,
Pardubice
Na zajímavou cestu dílem Williama Shakespeara posluchače pozve pan profesor Martin
Hilský, anglista, shakespearolog a špičkový překladatel. Šance nahlédnout pod pokličku
velkého renesančního dramatika s průvodcem z nejpovolanějších nabízí posluchačům
mimořádný zážitek.
Pozn.: Na přednášku se registrujte na e-mail: zorka.vecerova@mmp.cz
http://týdenvedy.cz/sd/novinky/nenechte-si-ujit/1029-program-british-council.html

ÚTERÝ 6 . 11.
Dříve vyslovená přání
Marek Vácha ve spolupráci s místopředsedkyní Senátu PaedDr. Alenou Gajdůškovou
13:00 hodin, Kolovratský palác, Zelený salonek, Valdštejnské nám. 17/4, Praha 1 (vchod z
ulice Valdštejnská)
Pan Marek Vácha je biolog, cestovatel a spisovatel. Na Lékařské fakultě UK přednáší etiku,
kterou se zabývá i v této přednášce. Kdo by měl za pacienty rozhodovat, pokud jim to
nedovolí jejich zdravotní stav? Co znamená termín‚ dříve vyslovená přání ´a kdo má / může
být ‚zástupcem pacienta´? Jak se liší legislativa v jednotlivých státech? Na přednášku pana
Váchy bude navazovat diskuze s posluchači
Pozn.: registrace nutná na e-mail: konigp@senat.cz
1/ Toto spíše pro dospělé nebo pro nejstarší studenty - spíše pro individuální zájemce. Prostor je
malý cca 50 míst, aby mohla po přednášce probíhat efektivní diskuze. Krátký příspěvek bude mít i
paní senátorka Gajdůšková - srovnání se zahraničím. Spíše vážné než zábavné - zajímavé pro
budoucí mediky a právníky. Nutno přijít s předstihem 15 min. - při vstupu do prostor Senátu se
prochází rámem (jako na letišti) a každý se musí prokázat OP.

ČTVRTEK 8 . 11.

Hraní si na Boha: druhé stvoření
Adam Rutherford
10:30 a 17:00 hodin, Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1
Evoluční teorie je v současné době široce přijímána a podpořena silnými důkazy a argumenty.
Původ prvních živých organizmů v době před čtyřmi miliardami let je však stále předmětem
výzkumu. Moderní genetika podpořena evoluční teorií nám dala bezprecedentní schopnost
manipulace s různými formami života. Lidstvo se nyní nachází na vrcholu průmyslové
revoluce, kdy šrouby a matkami jsou již buňky a DNA. Adam nám přiblíží, co evolučnímu
procesu mohlo předcházet a jak asi bude pokračovat.
Přednáška v angličtině – český překlad v tištěné podobě k dispozici; navazuje
moderovaná diskuze.
Pozn.: Na tuto akci doporučujeme včasnou rezervaci míst přes tento formulář.
Důležité upozornění: Rezervace míst propadá 10 minut před akcí.
2/ Toto je excelentní přednáška v krásné angličtině - doporučuji pro starší studenty a dospělou
veřejnost. Mramorový sál Clam-Gallasova paláce je nádherný historický prostor. Stejná
přednáška od 10.30 a 17.00 hod. Adam Rutherford je biolog a hvězda popularizace vědy v UK,
vystupující v TV a rozhlasu a píšící vedle odborných článků také příspěvky do časopisu Nature.

SOBOTA 10 . 11.
Cesta vědců do pohádky - Ozvěny FameLab® 2012 - bavme se vědou!
19:00 hodin, Divadlo SEMAFOR, Dejvická 27, Praha 6
Čeští finalisté soutěže FameLab® 2012 se vrací na divadelní prkna – po Dejvickém divadle,
kde soutěžili v rámci národního finále, si vyzkouší také hraní na jevišti Divadla Semafor.
Přijďte se podívat na jejich zábavnou vědecko-pohádkovou show a zjistit, zda jsou letošní
finalisté stejně kreativní jako jejich předchůdci v minulém roce.
Pozn.: Vstupenky volně k vyzvednutí v pokladně Divadla SEMAFOR od 1.11.2012.
3/ Pro studenty i dospělé - ale je to v sobotu, takže mimoškolní aktivita asi jen pro individuální
zájemce. Zazní letošní 3-minutové finálové příspěvky, které tentokrát budou provázané
pohádkovým příběhem.

PONDĚLÍ 12. 11.
Setkání s Michaelem aneb tajemství skryté v atomech

Dr. Michael Londesborough, Ph.D., Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
10:00 hodin, Městská knihovna, Mariánské náměstí 98/1, Praha 1
Michael vás vezme na zábavnou cestu za tajemstvím hmoty. Dozvíte se, jak ve snaze odhalit
toto tajemství, byla objevena také podstata chemických vazeb, jaderná energie a nutnost
existence Higgsova bosonu. Nenechte si ujít chytrou zábavu v podání známého popularizátora
vědy.
Pozn.: Na tuto akci doporučujeme včasnou rezervaci míst přes tento formulář.
Důležité upozornění: Rezervace míst propadá 10 minut před akcí.
4/ Již klasicky nejžádanější.

STŘEDA 14.11.
Ondráš Přibyla a Vojtěch Hanák – Vidět zvuk, slyšet světlo
11:00 a 18:00 hodin, Clam-Gallasův palác, Mramorový sál, Husova 20, Praha 1
Zvuk je to, co slyšíme, světlo je to, co vidíme. Ale jde to i naopak - aneb jak to dopadne, když
(si) fyzici hrají. Nové hudební nástroje nám ukazují překvapivě mnoho o podstatě zvuku a
způsobu, jakým jej naše uši a náš mozek vnímají. Staří hudební mistři sice neznali rovnice,
ale do fyzikální podstaty zvuku a hudby pronikli velmi hluboko. Ondráš Přibyla a Vojtěch
Hanák budou ve svém představení čerpat z nových nápadů i z děl starých hudebních mistrů.
Pozn.: Na tuto akci doporučujeme včasnou rezervaci míst přes tento formulář.
Důležité upozornění: Rezervace míst propadá 10 minut před akcí.
5/ Fyzik, hudebník a vysokoškolský pedagog je českou (vlastně moravskou) obdobou Michaela
Londesborougha. Určitě doporučuji pro studenty i dospělé. Bude to mix fyziky, hudby a světla.
Obě přednášky jsou stejné.

ČTVRTEK 15.11.
FameLab 2012 – International Echoes – Mezinárodní ozvěny
10:00 a 14 hodin, Clam-Gallasův palác, Mramorový sál, Husova 20, Praha 1
V krásném Mramorovém sále Clam-Gallasova paláce se sejdou národní vítězové soutěže
FameLab 2012 z vybraných zemí, kteří už zaujali mezinárodní publikum v anglickém
Cheltenhamu. S mladými vědci ze Švýcarska, Izraele, Kypru, Srbska, Rakouska, Velké
Británie a České republiky nahlédneme do tajů mnoha oborů a z jejich tříminutových
zábavných vystoupení se dozvíme
- jak zjistit, kdy se 'ucho džbánu utrhne';

- proč žáby nemají rády čaj;
- zda lidé někdy budou žít na Marsu;
- proč je dobré, aby naše buňky umíraly;
- zda počítače mohou skládat hudbu;
- jak ne/získat srdce vyvolené/ho při sledování 3D filmu;
- a také napínavý příběh Sperminátora.
Přednášky v angličtině – český překlad v tištěné podobě k dispozici; navazuje diskuze
moderovaná Dr. Michaelem Londesboroughem.
Pozn.: Na tuto akci doporučujeme včasnou rezervaci míst přes tento formulář.
Důležité upozornění: Rezervace míst propadá 10 minut před akcí.
6/ Vhodné pro starší studenty i širokou veřejnost - v angličtině - ukázka 3-min. vystoupení z
mezinárodního finále FameLab 2012. Živá ukázka konkurence, s jakou se letos potkal český
vítěz soutěže FameLab 2012 Jan Klusák v anglickém Cheltenhamu.

PÁTEK 16.11.
Shakespeare a magie
Prof. Martin Hilský, Univerzita Karlova
10:00 hodin, Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1
Renesance do Evropy přinesla touhu klást otázky a poznávat zákony přírody, nastal bouřlivý
rozvoj ve všech oblastech. Z magie, alchymie a astrologie se pomalu začaly rodit vědecké
metody a to vše se samozřejmě odráželo v dílech umělců té doby.
V Shakespearově díle nám to pomůže odhalit odborník z nejpovolanějších - pan profesor
Martin Hilský. Díky němu si můžeme celé shakespearovo dílo přečíst v nádherné češtině právě jeho překlad se stal jednou z nejprodávanějších knih nakladatelství Academia v roce
2011.
Pozn.: Na tuto akci doporučujeme včasnou rezervaci míst přes tento formulář.
Důležité upozornění: Rezervace míst propadá 10 minut před akcí.
Shakespeare - tragické v komediích, komické v tragédiích
Prof. Martin Hilský, Univerzita Karlova
18:00 hodin, Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1
Na zajímavou cestu dílem Williama Shakespeara posluchače pozve pan profesor Martin
Hilský, anglista, shakespearolog a špičkový překladatel.

Šance nahlédnout pod pokličku velkého renesančního dramatika s průvodcem z
nejpovolanějších nabízí posluchačům mimořádný zážitek. Vystoupení zahrnuje i ukázky
dobové hudby.
Pozn.: Na tuto akci doporučujeme včasnou rezervaci míst přes tento formulář.
Důležité upozornění: Rezervace míst propadá 10 minut před akcí.
7/ Skvělý pan profesor Hilský vystoupí se dvěma novými přednáškami na shakespearovská
témata - vhodné pro studenty vyššího stupně SŠ a veřejnost.

Kontakt:
Dáša Sephtonová
Dasa.Sephton@britishcouncil.cz
mobil 724 501 760

