HARMONOGR AM DOPROVODNÝCH
POPUL ARIZAČNÍCH AKCÍ
17. 3. SOVÍ NOC

Naučné hry a aktivity se soví tematikou (nejen) pro děti. V 16:00 vědecko-popularizační přednáška o životě sov s ukázkami handicapovaných zvířat ze
záchranné stanice. V 18:00 krátká vycházka do olomouckých parků za městskými druhy sov. Program připravil zoolog Evžen Tošenovský.

17.–18. 3. DEN MOZKU

Trénování paměti, hlavolamy, kvízy, logické hry a další užitečné aktivity pro
naši paměť.

24.–25. 3. ODPUDIVÍ NEBO KOUZELNÍ

Svět hadů a zvířat ČR a zemí nám vzdálených a exotických (zaměřeno hlavně
na Evropu). Zahájení výstavy Skrytý svět fotografa Romana Mrázka.

7. 4. MODRÉ DNY (PRO DĚ TI S AUTISMEM)

Akce se v Pevnosti poznání koná již podruhé a ukazuje, že krásou života je
různorodost a pestrost. Program je věnovaný nejen dětem s autismem a jejich rodinám.

14.–15. 4. DEN KOSMONAUTIKY A ASTRONOMIE

Poznejte objekty sluneční soustavy. Nová expozice astronomie vás provede
sluneční soustavou a přiblíží vám vzdálenosti mezi jednotlivými tělesy. Díky
interaktivní hře se stanete objevitelem vesmírného oceánu a zažijete nová
dobrodružství.

24.–29. 4. AFO

Workshopy k tématům sexuální výchovy, sexuálního obtěžování a sebe
obrany s organizací Konsent. Virtuální realita, ČT Déčko a další poutavé aktivity v rámci Academia Film Olomouc (AFO).

5. 5. DEN VOJENSKÉ HISTORIE

Ukázky vojenské techniky, historie olomouckého opevnění, prezentace olomouckých fortů. Ve spolupráci se spolkem Muzeum Olomoucké pevnosti.

5. 5. OBOJŽIVELNÍCI

Z vody na souš aneb o životě našich obojživelníků.

12. 5. VEGGIE FEST

Co znamená být vegan a o čem veganství vlastně je? Celodenní program je
určen pro všechny – na výběr je hned několik workshopů a přednášek pro dospělé i děti. Samozřejmostí festivalu je ochutnávka veganské kuchyně a kdo
bude chtít, může si přinést piknikové vybavení a užít si den na sluníčku. Večer
patří živé hudbě. Pro nejmenší účastníky bude nachystán dětský koutek.

12.–13. 5. PEVNOST PROTI RAKOVINĚ

(Evropský den melanomu) Dermatolog z Vojenské nemocnice Olomouc zájemce prohlédne pomocí speciálního přístroje dermatoskopu a vysvětlí, co
znamená příznak ošklivého káčátka. Návštěvníci se naučí dermatologickou
abecedu a jako dárek dostanou vzorek krému s vysokým ochranným faktorem a informační brožuru.

20. 5. DEN MUZEÍ

Fenomén muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu
let ke stálým prezentacím kulturního dědictví. Pevnost poznání ukáže každodenní život v dobách, kdy v budově nebyl prostor tolik pro vědu jako spíš
pro munici pro dělostřelectvo.

15.–16. 6. VELE TRH VĚDY A V ÝZKUMU UP

Největší popularizační akce na Moravě. Interaktivní stánky s vědeckou tematikou. Vědci ukáží hravou formou témata, kterým se věnují v laboratořích,
a chybět nebudou ani barevné chemické pokusy a např. hlavomorna. Program bude také na Přírodovědecké fakultě UP.

DRUHÁ PŮLK A ČERVNA + ČERVENEC
VEČERNÍ V YCHÁZKY ZA RORÝSY A NE TOPÝRY

Procházky na hnízdiště rorýsů, jiřiček i dalších druhů městských ptáků a významné úkryty netopýrů. Představíme různé aktivity ochrany městských
ptáků (při zateplování budov, před kolizemi se skly, mortalitou na sloupech
a drátech el. vedení apod.). Při setmění budeme sledovat výlet netopýřích
kolonií, ukážeme si moderní metody používané při výzkumu a praktické
ochraně netopýrů (batdetektory) a nebudou chybět ani živí netopýři.

ČERVENEC–SRPEN 2018
LE TNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Pro všechny zvídavé děti, které mají rády přírodu, zábavné pokusy i cesty do
vesmírných dálek. Formou her a zajímavých aktivit se podívají pod pokličku
nejrůznějších vědních oborů.

ŘÍJEN 2018 – DNY KOMIKSU A VIDEOHER

Akce, která vás strhne k lásce k oběma pop-kulturním fenoménům. Čeká vás
poutavý vhled do komiksové historie, pásmo krátkých fanouškovských filmů
i retro-videoherna složená ze starých herních konzolí. Pevnost poznání se na
dva dny promění v základnu legendárních superhrdinů. Nesmíte chybět!

ŘÍJEN 2018 –E VROPSKÝ FESTIVAL PTAC T VA

Celoevropská akce zaměřená na popularizaci i výzkum ptáků, zejména fenoménu ptačí migrace! Vyzkoušíme si sčítání migrujících ptáků, dozvíte se
spoustu informací o tom, jak ptákům aktivně pomáhat, a nebude chybět
expedice do terénu. To vše pod taktovkou zkušených ornitologů z České
společnosti ornitologické.

5. 10. NOC VĚDCŮ + NE TOPÝŘÍ NOC

Fascinující program pod rouškou tmy s videomappingem, hlavolamy, chemickými pokusy, výtvarnou dílnou, svítícími rostlinami, DNA modelem, mikroskopy, nočními živočichy a dalšími vědeckými aktivitami.

27.–28. 10. PE VNOST DUCHŮ

Všudypřítomná strašidla, netradiční šifry, explodující dýně, vyvolávání duchů z baňky, to jsou pokusy, které na této akci rozhodně nemůžou chybět.
Ale to není vše! Těšit se můžete i na děsivé piáno nebo netradiční šifry.

4. 11. – 31. 12. SBOHEM MONARCHIE

Výstava ve spolupráci s Vědeckou knihovnou v Olomouci, která nám přiblíží pestrost habsburského mocnářství. Připomeneme si, jak velká byla
Habsburská monarchie v roce 1918. S jakými národy jste se mohli na jejím
území setkat. A to, jak vypadali poslední Habsburkové a jak žili.

10. 11. DEN GEOLOGIE

Obdivujte krásy neživé přírody. Vyzkoušíte si poznávání krystalů, minerálů
a hornin, potěšíte se pohledem na výbrusy z hornin v polarizačním mikroskopu nebo budete zkoumat fosilie pod geologickou lupou. Chybět nebudou hrátky s dinosaury.

Více o akcích na www.pevnostpoznani.cz

