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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

V�DCI NA ULICI 
 

 

18. �íjna 2010 – Ob�anské sdružení Fórum V�da žije! po�ádá netradi�ní výstavu fotografií pod 

širým nebem.  

„Budou vystaveny portréty �eských v�dc� a v�dky�, kte�í symbolickými plody manifestují význam v�dy 

pro spole�nost. V uplynulém roce se práv� ulice stala pro v�dce prostorem, jehož poprvé v historii 

využili k obran� kvalitní �eské v�dy. Nyní se v�dci a v�dkyn� do ve�ejného prostoru vracejí. Bude 

možné se seznámit s jejich tvá�emi i osobním poselstvím," prozrazuje p�edseda Fóra V�da žije! Martin 

Krummholz. 

 

Vernisáž se uskute�ní ve �tvrtek 21. �íjna 2010 v 16 hod v ulici Na P�íkopech (mezi M�stkem a 

pasáží �erná R�že). Výstava potrvá do 3. listopadu 2010.  

 

Ob�anské sdružení Fórum V�da žije! vzniklo v d�sledku ne�ekan� vyhrocené situace v oblasti �eské 

v�dy a výzkumu v lét� 2009, kdy byla nezodpov�dnými politickými rozhodnutími bezprost�edn� 

ohrožena existence Akademie v�d �R. Fórum založili mladí v�dci a v�dkyn� z širokého spektra 

v�dních obor� (oblastí v�d p�írodních, technických, spole�enských i humanitních), kte�í si uv�domili 

nezbytnost vlastního aktivního p�ístupu a zájmu o problematiku v�dní politiky �R.  

 

„V lét� 2009 jsme uspo�ádali n�kolik protestních akcí a happening�. Již déle než rok se snažíme 

podpo�it komunikaci mezi v�dci, vládními a nevládními organizacemi a ve�ejností, podn�covat 

otev�enou diskusi o v�dní politice a reform� v�dy a výzkumu v �R a popularizovat výsledky v�decké 

práce. V roce 2010 jsme zorganizovali n�kolik diskusí na aktuální témata (Vize pro �eskou v�du, V�da 

ve spole�nosti, Výzkum a inovace. Spojenci, �i rivalové?),“ dopl�uje za organizátory Krummholz. 

 

 

Více informací na:       Kontakt pro noviná�e:  

www.vedazije.cz    Vendula Hnídková 

    605 296 940   
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Nadace Open Society Fund Praha p�sobí v �eské republice od roku 1992 jako sou�ást mezinárodní 

sít� nadací založené a podporované americkým finan�níkem a filantropem Georgem Sorosem. 

B�hem svého p�sobení vynaložila již více než 1 miliardu korun (rozd�lenou do zhruba 9.000 grant�) 

na podporu aktivit usilujících o rozvoj otev�ené spole�nosti a demokracie. Programy nadace jsou 

zam��eny p�edevším na posílení role práva, rozvoj ob�anského sektoru, lidská práva, ve�ejné zdraví, 

vzd�lávání a mezinárodní spolupráci. Rovn�ž jsou podporovány organizace zam��ené na boj proti 

korupci, posilování transparentnosti ve�ejné správy, obhajobu ve�ejného zájmu a usilující o rovné 

p�íležitosti pro ženy a muže a zvyšování politické participace žen. 

 

 


