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POZVÁNKA NA TISKOVOU KONFERENCI

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU), Univerzita Karlova
v Praze (UK), Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT
Praha) vás zvou na společnou

TISKOVOU KONFERENCI
s podtitulem Je v ČR na vědu hodně nebo málo peněz?
Konference se uskuteční ve středu 13. 11. 2013 od 10.00 hodin v rektorském salónku Akademického klubu VŠE (nám.
W. Churchilla 4, vchod z Italské ulice) a diskutovat budou rektoři pěti pražských univerzit - ČZU, ČVUT, UK, VŠE a
VŠCHT Praha nejen o těchto tématech:

• Je česká věda a výzkum financována dostatečně?
• Jaká je podpora české vědy a výzkumu ze strany státu? A co soukromé subjekty?
• Dokáže česká věda a výzkum držet krok se zahraniční špičkou?
• Jak úspěšná je spolupráce českých vědců se soukromými subjekty?

Tisková konference se koná u příležitosti  Scientia Pragensis - Dne vědy na pražských vysokých školách  .  Den
vědy na pražských vysokých školách je tradičně - již po sedmé - plný přednášek, během nichž se návštěvníci z řad
studentů a široké veřejnosti dozví například, jak se rodí stát, kdy Janu Husovi narostly vousy, jaká pozitiva a negativa
přináší do lidského života léky a obecně farmaceutický průmysl, zjistí, jaké nelegální prvky využívá současná reklama,
jak pracuje lidské vědomí a mysl či co rozhoduje o tom, zda se narodí „ona“ či „on“.
Přednášky doprovodí bohatý program v expozicích jednotlivých vysokých škol.
Den vědy se koná v pátek 15. listopadu 2013 od 9:30 do 16:00 hodin na Vysoké škole ekonomické v Praze ( nám.
W. Churchilla 4, Praha 3). Vstup je zdarma. Více informací:   www.sciprag.cz
Prosíme o potvrzení účasti na tiskové konference na email:   pr@vse.cz
Těšíme se při této příležitosti na setkání s vámi.
Kontakt a info pro média:
V případě jakýchkoli informací či žádostí o zajištění hostů do vysílání či pro rozhovor prosím kontaktujte:
Mgr. Václav Hájek
Tiskový mluvčí UK
Univerzita Karlova v Praze
tel: +420 224 491 248
e-mail: pr@cuni.cz
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