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Začal festival Týden mozku 

Dnes začal jednadvacátý ročník festivalu Týden mozku pořádaný Akademií věd ČR. Až 

do pátku se budou v budově AV ČR v Praze na Národní konat přednášky předních 

českých odborníků o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku 

a neurovědách, na které o víkendu naváže doprovodný interaktivní program připravený 

především pro rodiny s dětmi. Akce je součástí Brain Awareness Week (BAW), 

celosvětové kampaně za zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech ve 

výzkumu mozku. Tradici festivalu v České republice inicioval prof. MUDr. Josef Syka, 

DrSc., z Ústavu experimentální medicíny AV ČR a realizuje ho Středisko společných 

činností AV ČR, Divize vnějších vztahů. Vstup na veškeré akce je zdarma, na většinu 

z nich je ovšem nutná rezervace. 

Hned v pondělí se uskuteční přednáška doc. PharmDr. Hany Kubové, DrSc., z Fyziologického 

ústavu AV ČR na téma „Jak se mění náš mozek po narození: Jak se staví mozek“. Ve středu 

pak o stresu, naučené bezmocnosti a syndromu vyhoření promluví prof. MUDr. Cyril Höschl, 

DrSc., FRCPsych., z Národního ústavu duševního zdraví. O tom, co nevíme o Alzheimerově 

nemoci a jak ji co nejdříve diagnostikovat, pohovoří v pátek Ing. Hana M. Broulíková, MSc., 

také z Národního ústavu duševního zdraví. 

Každý den bude v budově probíhat také doprovodný program jako workshopy nebo interaktivní 

expozice a promítání filmů. Festival zavítá i mimo Prahu, v Olomouci se koná ve spolupráci 

s interaktivním muzeem vědy Pevnost poznání a v Brně ve spolupráci s Fakultní nemocnicí u 

sv. Anny. Do Brna přitom zavítá vůbec poprvé. 

O víkendu bude možné si mj. potrápit a procvičit mozkové buňky díky workshopu elektrodílny 

The Cave nebo pomocí optických klamů a iluzí od Klubu malých debrujárů při Gymnáziu 

a DDM Stříbro. 

Vstup je zdarma, z důvodu omezených kapacit přednáškových sálů je však vyžadována 

registrace na www.tydenmozku.cz. Zde se také návštěvníci dozvědí bližší informace o akci.  
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