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UNIVERZITA PALACKÉHO PROMĚNILA OLOMOUC V SRDCE POPULARIZACE VĚDY 
 
Olomouc, 10. srpna 2015 – Univerzita Palackého zahájila v rámci jubilejního 50. ročníku 
festivalu Academia Film Olomouc (AFO) provoz progresivního návštěvnického centra 
Pevnost poznání a poskytla příležitost k debatě dvou ikon světové vědy - britského 
biologa Richarda Dawkinse a amerického teoretického fyzika Lawrence M.  Krausse.  
 
K inspirativnímu dialogu obou intelektuálních velikánů došlo v rámci světové tour 
diskuzního projektu Arizonské státní univerzity Origins Dialogue, který tak díky AFO do 
České republiky zavítal vůbec poprvé. O události spojené s vystoupením význačných hostů 
je enormní divácký zájem, na festival bylo už v dubnu letošního roku akreditovaných 3500 
návštěvníků. Do soutěžních kategorií se přihlásilo neuvěřitelných 530 snímků, přičemž  
v mezinárodní soutěži o hlavní cenu soupeřilo 19 filmů a v české pak 16 snímků, stejně jako 
v soutěži krátkých filmů. Mezi favority letošního ročníku patřil například vítězný snímek 
prestižního filmového festivalu Life Sciences 2014 Mikrozrození nebo americký dokument 
Cowspiracy: Klíč k udržitelnosti. Zlatým filmovým hřebem festivalu byl zahajovací snímek 
Pidiobři 3D. Ceny festivalu byly předány 18. dubna. 
 
16. dubna se během AFO uskutečnilo slavnostní otevření Pevnosti poznání, na němž se 
podílel jak rektor UP Jaroslav Miller , tak významný britský biolog a ústřední host festivalu 
Richard Dawkins. Projekt návštěvnického centra Pevnost poznání byl podpořen  
z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v hodnotě bezmála  
150 milionů korun. „Díky Pevnosti poznání má Univerzita Palackého jedinečnou příležitost 
nadchnout pro vědu celou generaci. Široké veřejnosti můžeme v unikátních prostorách 
srozumitelně demonstrovat, jak je věda významná pro celou naši společnost,“ řekl Matěj 
Dostálek, ředitel festivalu AFO a vedoucí Centra popularizace Univerzity Palackého.  
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