
Program 

Anatomické muzeum 

U Nemocnice 3, Praha 2, 128 00 

Hlavní program 

Napříč Anatomií – komentovaná prohlídka 

V Anatomickém muzeu na Vás čeká zajímavá cesta nejen lidskou anatomií. Co se v nás skrývá? Jak 

se anatomie učila dříve a jak dnes? A jaké techniky se používají na zhotovení preparátů? kapacita 
omezena. Skupinky po max 25 lidech.
Prohlídky: 19.10, 19.30, 19.50, 20.10, 20.30, 20.50, 21.10, 21.30, 21.50, 22.10, 22.30, 22.50, 23.10, 
23.30, 23.50, 00.10, 00.30

Doprovodný program 

Přednáška "Anatomie: tradiční obor, který stále posouvá hranice známého"
V rámci Pražské muzejní noci jsme si pro Vás připravili diskuzní odpoledne o anatomii. Přijďte 10. 
Června 2017 od 16.30 hodin. Místo je třeba si předem rezervovat na zuzana.burianova@lf1.cuni.cz.
Čas: 19.00 - 01.00

Staň se archeologem
Doprovodný program pro děti nabízí hledání kostí v pískovišti a následné určování částí kostry.
Čas: 19.00 - 01.00

Úniková hra - Pryč z fronty
Pro návštěvníky, kteří nechtějí čekat ve frontě na prohlídku muzea, máme připravenou únikovou 
hru. Pokud do 20 minut objevíte číselný kód, dostanete od nás extra prohlídku v jiném termínu 
zdarma!
Čas: 19.00 - 01.00

Grilování v centru
Přijďte si s našimi studenty pochutnat na grilovaných klobásách a točeném pivo/limo
Čas: 19.00 - 01.00

Co je Ergoterapie a Adiktologie?
Naši studenti Vám zábavnou formou přiblíží tyto dva obory. budete si moci vyzkoušet různé 
kompenzační pomůcky, arteterapii, a jiné!
Čas: 19.00 - 01.00

http://www.prazskamuzejninoc.cz/beta/clanek.php?id=5&ida=11


Doprovodný program 

Úsměv, prosím
Navštivte naši improvizovanou zubní ordinaci a vyzkoušejte si pomocí zubního megakartáčku nebo 

zubatého plyšového draka, jak si správně čistit zuby! 

Čas: 19.00–01.00 

Staň se doktorem 

Ve vestibulu Anatomického ústavu je připraven speciální fotokoutek. Navlékněte na sebe plášť, 

vezměte si fonendoskop nebo tlakoměr a nechte se zvěčnit. Značka: Doktorem snadno a rychle! 

Čas: 19.00–01.00 

Stomatologické muzeum 

Kateřinská 32, Praha 2, 121 08 

Historie stomatologie – komentovaná prohlídka 

Každou hodinu na Vás čeká komentovaná prohlídka o historii a zázracích zubního lékařství. 

První putování do tajů stomatologie se uskuteční v 19.10. Kapacita omezena. Skupinka po max. 

15 lidech.

Prohlídky: 19.10, 20.10, 21.10, 22.10, 23.10, 00.10 

Medicína od dob Karla IV. po současnost – výstava 

Projděte se cestou novodobé historie 1. lékařské fakulty – od zajímavých osobnosti přes průlomové 

okamžiky až po úspěchy i strasti. To vše cestou ke Stomatologickému muzeu! 

Nebojte se první pomoci 

Naši studenti Vám ukážou, jak na první pomoc. Sami si vyzkoušíte masáž srdce, dýchání z úst do úst, 

fixování zlomenin, zastavení krvácení a mnoho jiného. Už nikdy se nebudete muset bát někomu 

pomoci! 
Čas: 19.00–01.00 

Hlavní program 

Loono - prevence proti rakovině prsou a prostaty
Loono girls Vás naučí, jak se správně starat o nejintimnější části Vašeho těla.
Čas: 19.00 - 01.00

Jak se odebírá krev?
Chtěli jste si vždy vyzkoušet, jaké to je odebírat krev? S naší umělou rukou Vás to naučíme. A 
možná se někdo z vás přestane bát injekcí.
Čas: 19.00 - 01.00

Chemická laboratoř
Vždy Vás ve škole bavily chemické pokusy? Chcete se naučit nové věci nebo si oživit své znalosti z 
tohoto zajímavého oboru? Naši pedagogové Vám vše zábavnou formou vysvětlí a ukáží!
Čas: 19.00 - 01.00

http://www.prazskamuzejninoc.cz/beta/clanek.php?id=5&ida=12
http://www.prazskamuzejninoc.cz/beta/clanek.php?id=5&ida=43
http://www.prazskamuzejninoc.cz/beta/clanek.php?id=5&ida=45
http://www.prazskamuzejninoc.cz/beta/clanek.php?id=5&ida=1


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, složit si z papíru lidské tělo nebo postavit věž z kostí! 

Čas: 19.00–01.00 

Akademický klub 

Karlovo náměstí 40, Praha 2, 120 00 

Hlavní program 

Žijeme s vámi - výstava

o životě s Duchenneovo svalovou dystrofií. Výstava se koná ve spolupráci s pacientskou organizací 

PARENT PROJECT, z. s.

Čas: 19.00–01.00 

Doprovodný program 

http://www.prazskamuzejninoc.cz/beta/clanek.php?id=5&ida=9



