IX. ročník projektu „Den osobností“ – Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449
Čtvrtek 12. 5. 2016
8.30 hod.
HOST
JUDr. Ivana Janů

TÉMA

UMÍSTĚNÍ

„Nevšední profesní cesty osobnosti

předsedkyně Úřadu pro
ze světa práva“
ochranu osobních údajů,
Právo, politika, ústavní principy –
bývala ústavní soudkyně a
přednáška s inspirací k zajímavé profesní
soudkyně Mezinárodního
volbě
trestního tribunálu v Haagu

Arm. gen. Ing. Jiří Šedivý

11.00 hod.

ZSV 1
40 míst

„Rizika současného vývoje

vedoucí katedry
bezpečnostního prostředí“
bezpečnostních studií VŠ
Islámský stát, Sýrie, Turecko, Ukrajina …
Cevro Institut, bezpečnostní
bezpečnostních hrozeb je celá řada –
poradce, bývalý Náčelník
jaký dopad mohou mít na ČR?
Generálního štábu AČR

AULA
60 míst

HOST
Ing. Josef Horálek, CSc.
vědecký pracovník
Geofyzikálního ústavu
Akademie věd ČR

Bc. Lucie Hejhalová
pracuje v centru asistované
reprodukce Sanus Pardubice
od roku 2005 jako embryolog

TÉMA
"Od světových zemětřesení
k zemětřesným rojům
v západních Čechách a na jižním
Islandu"

UMÍSTĚNÍ

FYZ
40 míst

přednáška předního českého odborníka na
zemětřesení

„Asistovaná reprodukce a IVF“
zázrak nového života, reprodukční systém,
pojem a příčiny neplodnosti a pomoc
asistovanou reprodukcí dle zkušeností z
praxe

BIO
40 míst

„ITIBO – nevšední humanitární mise“
Zdeněk Rumpík

„Prkna, která znamenají svět“

absolvent DAMU Praha a
populární herec VČD
Pardubice

Beseda se známým pardubickým
hercem nejen o herectví, ale i životních
cestách, zkušenostech a plánech

Doc. Ing. Miloslav
Pouzar, Ph.D.

„In vino venenum“

toxikolog, analytický
chemik, vysokoškolský
pedagog a nadšený sběratel
historek o jedech

povídání o historii otrav vínem a o víně
jako složce farmakologických přípravků
se zvláštním přihlédnutím k osudům
geniálních samouků

Ing. arch. MArch,
Adam Gebrian

„Jak vést dialog a účinně

(*1979) český architekt,
teoretik, propagátor a kritik
architektury, architekt
roku 2015

Přednáška o schopnosti podat svůj
názor tak, aby Vám druhý rozuměl.
/a prostor bude i na okénko do světa
moderní architektury/

prezentovat svoji práci“

G3.A
40 míst

Aleš Bárta
zdravotník, zakladatel
nemocnice v západokeňském
městě Itibo

Mgr. Lenka Klicperová

FYZ
45 míst

ZSV 2
40 míst

BIO
45 míst

ZSV 2
50 míst

„Islámskému státu na dostřel“

novinářka a fotografka,
šéfredaktorka časopisu Lidé a
země, nositelka ocenění Czech
Press Photo

Beseda o situaci ve válkou zasažených
regionech Iráku a Sýrie očima přímé
účastnice – první české novinářky, která se
dostala do města Kobaní – „Stalingradu
Blízkého východu“

PhDr. František Šebek

„Co víme o Pardubicích v době Karla IV.“

historik, pedagog Ústavu
historických věd Univerzity
Pardubice, bývalý ředitel
Východočeského muzea

Přednáška připomene 700. výročí narození
římského císaře a českého krále Karla IV a
zasadí tuto osobnost do kontextu Pardubic
a východních Čech“

Radka Kovaříková

„Propojení studia a vrcholového
sportu očima české reprezentantky“

„Madagaskar - život bez DPH“
RNDr. Vladimír Lemberk Leží nedaleko afrických břehů, ale Afrika
to není. Je izolován již nejméně 160
zoolog, cestovatel, spisovatel,
pracovník Východočeského
milionů let od okolních kontinentů.
muzea Pardubice
Příroda měla dostatek času, vytvořila
unikátní a neopakovatelný svět…

Dvakrát do roka opouští A. Bárta domov a
odlétá do městečka Itibo v africké Keni, aby
pomáhal tamějším lidem v nemocnici,
kterou založil v roce 2006 spolu s
mezinárodní humanitární organizací ADRA.

bývalá česká krasobruslařka,
beseda o propojení studia s vrcholovým
mistryně světa v krasobruslení
sportem a o sportovní profesionální kariéře
sportovních dvojic
krasobruslařky

AULA
60 míst

ZSV 1
40 míst

G3.A
40 míst

