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AKCE SE Z DŮVODU EPIDEMICKÉ SITUACE RUŠÍ!

Program
16.00
zahájení
16.15
dětský sbor hLásky - koledy
16.45
1. vyhlášení tomboly
17.00
vánoční slovo rektora UK, slavnostní rozsvícení stromečku na pódiu
17.15
hudební vystoupení klavíristky - Tanita Yankova
17.50
Science Slam - vědecké stand-up comedy vystoupení
18.15
2. vyhlášení tomboly
18.30
světelná a ohnivá show

•   Science Slam

Lucie Urbanová, 1. lékařská fakulta, Proč spát?
Anotace: „Spát můžeš v hrobě.“ Proč je tato věta jeden z největších nesmyslů? A proč tedy spát kvalitně a
dostatečně? Bez spánku nedokáže dlouhodobě žít žádný organismus na Zemi a my lidé máme bohužel tendenci

https://scienceslam.cuni.cz/SCIS-1.html
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si tuto blahodárnou aktivitu zkracovat. Více, konkrétně 4 důvody, proč si dopřát dostatečný spánek, se dozvíte z
vystoupení.

Jakub Mazanec, Filozofická fakulta, Studenoválečná technopolitika
Anotace: "Technopolitika" - koktejl techniky a politiky sestávající z využívání technologií, techniky a expertizy k
dosahování politických cílů. Jak to vypadalo v praxi třeba při budování velkých vodních děl? A proč tomuto vztahu
tolik svědčila éra studené války? Přijďte se dozvědět odpovědi na tyto otázky.

• hudební vystoupení klavíristky

 Tanita Yankova je bulharská klavíristka, zpěvačka a skladatelka narozená v Praze. Vystudovala
Konzervatoř Jaroslava Ježka, obor klavír. Vystupuje v divadelních inscenacích a skládá převážně divadelní hudbu.
Ráda experimentuje také s rapem a elektronickou hudbou. Společně s Ahmadem Hedarem tvoří umělecké duo,
které se věnuje bulharským a arabským lidovým písním.

• výtvarné dílny pro děti - vyrábění, zdobení a jiné tvoření
• čaj, svařák, cukroví a další dobroty (něco zdarma, něco za drobnou úplatu)
• tombola aneb získej univerzitní a fakultní merch
• zábavný vánoční fotokoutek

Na akci není nutná registrace, stačí přijít. Před vstupem si, prosím, připravte potvrzení o očkování proti nemoci
covid-19 nebo o jejím prodělání.


