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Čtvrtek 14. 5. 2015

8.30 hod.

HOST TÉMA UMÍSTĚNÍ

PhDr. Ivan Macek, M. A., 
M. Sc. 

Ústav historických věd 
Univerzity Pardubice

"Osobnost Vladimíra Putina a ruská 
cesta od demokratického 

liberalismu k autoritativní vládě“
Vnitřní vývoj a zahraniční konflikt v 

realitě a v propagandě

ZSV 1
45 míst

PhDr. Jakub Železný
rozhlasový a televizní 
moderátor, vedoucí 

moderátorů ČT

„Základy žurnalistické práce 
v současných médiích“

Pohled na aktuální trendy v práci 
novinářů v českém mediálním prostředí

AULA
50 míst

MUDr. Zdeňka Šustová, 
Ph.D

Zástupce přednosty pro 
léčebnou péči na 

Stomatologické klinice Lék. 
fakulty v Hradci Králové

„Profese zubaře“
Beseda o zubařském povolání od zubní 

praxe v Miřeticích až po Fakultní 
nemocnici v Hradci Králové.

BIO
35 míst

Mgr. Rita Chalupníková
Učitelka FYZ a MAT, vedoucí 

regionálního centra 
Fyzikální elixír Nadace

Depositum Bonum

„Zkušenosti z pobytu v kosmické 
akademii“

Přednáška o absolvování letní školy
v Kosmické akademii a raketovém 

centru ve Space Academy and Rocket 
Center v Hunstville (USA).

FYZ
40 míst

Adam Drda
publicista, novinář a spisovatel, 

nositel Ceny Ferdinanda 
Peroutky za rok 2007

„Čeští Židé: hlavní oběti nacistické 
okupace“

Lidice zná každý, ale co víme o rodinném 
táboře terezínských Židů v Auschwitz -

Birkenau, o umučených 270 tisících 
českých Židů?

ZSV 2
40 míst

11.00 hod.

HOST TÉMA UMÍSTĚNÍ

Ing. Květa Stejskalová, CSc.
vědecký pracovník Ústavu
fyzikální chemie Jaroslava 

Heyrovského
Akademie věd ČR

„Jaroslav Heyrovský bádající, 
objevující ...“

přednáška o životě s chemií, úspěších a 
nezdarech, o notné dávce štěstí přeměněné v 

kousek zlata v podobě Nobelovy medaile...

FYZ
35 míst

JUDr. Marek Beneš
ředitel o.p.s 

Metropolitní univerzita Praha, 
specializuje se na průmyslové 
vlastnictví a autorská práva

„Právní ochrana duševního vlastnictví“
Autorskoprávní ochrana aneb opisujete 

správně? 

G2.A
35 míst

Ing. Karel Panuš
ředitel Erwin Junker Griding 

Technology a.s.
Holice v Čechách

„Technické obory – zajímavá 
perspektiva, ale někdy smutná realita“

Dialog o firmě Juncker, očekáváních           
od absolventů VŠ, perspektivách a podpoře 

technického vzdělávání.

ZSV 2
45 míst

prof. JUDr. PhDr. Miroslav 
Mareš, Ph.D.

politolog, FSS Masarykovy 
univerzity Brno

„Hrozba terorismu pro ČR“
Přednáška analyzuje hrozbu terorismu v ČR, 
identifikuje českou extremistickou scénu a 

kontext s aktuálním islamistickým 
nebezpečím.

AULA
50 míst

Miroslav Jakeš
polárník, průvodce a 

cestovatel

„Život a zajímavosti severních 
polárních oblastí“

Přednáška bude zaměřena život především 
kolem Severního pólu, Grónska a Špicberk 

včetně filmových ukázek a předvedení
polárního vybavení.

ZSV 1
45 míst
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