DNY VÌDY A TECHNIKY V PLZNI

10:47 Obrazy pro psy
Na stánku KIV jsou pøipraveny expozice
nejen pro pány a pro dámy, ale i pro jejich
psí miláèky. Proto neváhejte expozici navštívit tøeba bìhem venèení svého miláèka.
15:23 Strojaøi se fakt rozjeli
Tomu se øíká raketový nástup na scénu.
Nìkdo mohl vèerejší neobyèejný zájem
návštìvníkù i médií o dvojici exponátù:
Levitující vláèek a Vizualizaci proudìní
považovat za náhodu. Dnešek však pokraèuje v podobném tempu. Nováèci na Dnech,
katedra konstruování strojù i katedra energetických strojù a zaøízení ZÈU, vzali svoji
premiéru vážnì.
15:58 Vodní rakety startují
Expozice rùzných hejblat a pohyblivých
mechanizmù u Branky je obohacena o vzrušující starty vodní rakety. Snad u rakety
budeme moci pøedvídat dráhu jejího letu.
V opaèném pøípadì se mìjte na pozoru.
Raketa je prostì raketa.
17:00 Konèíme výstavní èást Dnù
Jelikož druhý výstavní den je o hodinu
kratší než ten první, v tento okamžik oficiálnì
konèíme.
17:35 V hernì se stále hraje
Jako by se zde zastavil èas. Kolem už probíhá shon organizátorù. Jen v hernì všichni
v klidu sedí a hrají si. Návštìvníci i organizátoøi.

12:45 Letecký zásah
Za ètvrt hodiny zaène ve Štruncových
sadech ukázka zásahu Letecké záchranné
služby realizovaná 233. vrtulníkovou letkou.
Tím se Dny vìdy a techniky dostanou ze
zemì do vzduchu.
14:00 Vyhlašování výsledkù
Mistrovství republiky v požárním sportu,
na kterém se podílela Ministerstva vnitra
a národní obrany, se blíží do závìreèné èásti.
Bude docházet k slavnostnímu vyhlašování
výsledkù.

17. 9. (4. den)
Otevøené vèera uzavøeno,
uzavøené dnes otevøeno

8:00 Pojïte nahlédnout pod poklièku
Dnes se poprvé otevírají místa, kam
mùžete nahlédnout jen obtížnì nebo ne moc
èasto. Zaèíná tzv. uzavøená èást Dnù vìdy
a techniky v Plzni.
8:45 Co vás láká?
Nejvìtší zájem pozorujeme dnes o Svìt
fyziky v SOUE a Zapomenutá øemesla
v Pivovarském muzeu.
9:15 Svìt fyziky
Je potìšující sledovat dnes malé prcky
nemající potuchy o fyzice, jak si lámou
hlavu, proè jednotkou elektrického proudu
je právì nìjaký ampér. Starší se usmívají
nad historkou, jak lord Kelvin ke svému
jménu pøišel. Staèil prý jen jeden pohled
z okna. Pokud nevíte proè, pøihlaste se ještì
na nìjaký volný termín do Svìta fyziky.
13:04 Telefonní pøevolba 61
Zazvonil náš festivalový telefon a na
druhé stranì byla Austrálie. To není legrace,
to je fakt. Celoplošný australský rozhlas
bude ve ètvrtek 20. 9. vysílat o Dnech vìdy
a techniky v Plzni poøad. Pokud se nám
podaøí získat nahrávku, umístíme ji na náš
web. O Dny je zájem i na odvrácené stranì
zemìkoule! Protinožci, pojïte si hrát.
19:00 Pohled na noèní oblohu
Dnes, zítra a ve ètvrtek bude pøíležitost
podívat se na Košutce ve 20 hodin na noèní
oblohu v rámci Astronomického pozorování.

18. 9. (5. den)
Jízda nekonèí, tenhleten vlak
nikde nestaví...
9:00 Mechanismy, stavebnice, kolejištì
... a také digitálnì øízená továrna. To vše
dnes dopoledne nabízejí návštìvníkùm programy v univerzitních laboratoøích.
Dokonèení na str. 8, 9

16. 9. (3. den)
Ve Štruncových sadech
8:22 Dnes mùžete navštívit hasièe
Mezi návštìvníky jsme vèera zaslechli
smutek nad tím, že díky bohatému programu
v centru mìsta se již nedostanou na Mistrovství republiky v požárním sportu. Vzkazujeme: nic se nedìje, v devìt hodin zaèíná
poslední den mistrovství disciplinou Požární
útok.
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