Anatomické muzeum
U Nemocnice 3, Praha 2, 128 00

Hlavní program
Komentované prohlídky: Napříč Anatomií
V anatomickém muzeu na Vás čeká zajímavá cesta nejen lidskou anatomií. Co se v nás
skrývá? Jak se anatomie učila dříve a jak dnes? Kapacita je omezená. Prohlídky budou po 30
minutách. Na prohlídky se nedá předem rezervovat místo. Návštěvníci budou vpuštěni dle
pořadí ve frontě.
Čas: 19.00 – 01.00
Doprovodný program
Přednáška Od mumií k celebritám: Z dějin tetování
Čas: 17.00 – 18.30
Kdy se začal člověk tetovat? Proč tak učinil? A jak se lišily techniky dávných a
mimoevropských kultur od „kérování" elektrickým strojkem? 1. lékařská fakulta UK a
Přírodovědecká fakulta UK Vás zvou na přednášku o tetování ve Velké posluchárně
Anatomického ústavu od 17.00 do 18.30! Kapacita je omezena a je nutno se registrovat na
tomto odkazu nebo na mail: zuzana.burianova@lf1.cuni.cz.
Slož si svou kostru
Staňte se na chvíli archeologem a přitom se naučte anatomii člověka! Znáte všechny kosti
v těle? Přijďte se přesvědčit!
Zjisti, jaký je život s handicapem
Přijďte si vyzkoušet "denní rituály" pouze jednou rukou, zahrát si basketbal na vozíčku či
namalovat obrázek nohou. S nevšedními předměty, které Vám usnadní život a nástrahy
našeho stanoviště Vám pomůže zkušený tým ergoterapeutek.
Víte, co je adiktologie?
Zjistěte, čím se zabývají naši studenti adiktologie. Vyzkoušíte si řadu zajímavých dovedností,
kteří naši odborníci musejí umět.

Stomatologické muzeum
Kateřinská 32, Praha 2, 121 08

Hlavní program
Komentované prohlídky: Historie stomatologie
Každou hodinu na Vás čeká komentovaná prohlídka o historii a zázracích zubního lékařství.
Kapacita je omezená. Prohlídky budou po 60 minutách. Na prohlídky se nedá předem
rezervovat místo. Návštěvníci budou vpuštěni dle pořadí ve frontě.
Čas: 19.00 – 01.00

Doprovodný program
Úsměv, prosím
Navštivte naši improvizovanou zubní ordinaci a vyzkoušejte si pomocí zubního megakartáčku
nebo zubatého plyšového draka, jak si správně čistit zuby a získejte od našich studentů malý
dárek!
Vědcem snadno a rychle
Vyzkoušejte si různé zdravotnické dovednosti s 1. LF UK! Čeká Vás řada chemických
pokusů, naučíte se poskytovat první pomoc, dozvíte se něco o prevenci rakoviny prsu a
prostaty, naučte se měřit tlak, odebírat krev a užijte si noc plnou vědomostí!
Staň se doktorem
Ve vestibulu Stomatologického muzea je připraven speciální fotokoutek. Navlékněte na sebe
pláš´t, vezměte si fonendoskop nebo injekční stříkačku a nechte se zvěčnit. Značka: Doktorem
snadno a rychle!

Akademický klub
Faustův dům, Karlovo náměstí 40, Praha 2, 120 00
Přijďte si odpočinout do místa, které ožívá faustovskou legendou o muži, který se pro
dosažení bohatství a úspěchu upsal peklu. Relaxujte obklopeni historií!
Pouze doprovodný program
Výstava O životě a smrti Karla IV.
Prohlédněte si humorné ilustrace známého akademického malíře Pavla Koutského a zároveň
si připomeňte nejdůležitější okamžiky ze života Karla IV.
Promítání filmu Pavla Koutského
Přijďte se podívat na český animovaný film z dílny Pavla Koutského a zapomeňte na ruch
velkoměsta. První promítání se uskuteční ve 20.00 hodin.
Kdo si hraje, nezlobí
V klubu je pro Vás připraveno nejen občerstvení, ale především množství her pro malé i
velké. Přijďte si na stěnu namalovat svého Fausta nebo postavte věž z kostí!
Čas: 19.00 – 01.00

