
X. ročník projektu „Den osobností“ – Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 
 

Čtvrtek 11. 5. 2017
8.30 hod. 

 

HOST TÉMA UMÍSTĚNÍ 

PhDr. Petr Just, Ph.D.  
politolog, vedoucí Katedry 
politologie a humanitních 

studií Metropolitní 
univerzity Praha, analytik 
politického dění v médiích 

 „Postavení prezidenta v politickém 
systému ČR v kontextu přechodu na 

přímou volbu“ 
 politologický pohled krátce před 

prezidentskými volbami v ČR 

ZSV 1 
45 míst 

Ida Kelarová roz. Bittová  
romská zpěvačka, 

muzikantka a sbormistryně, 
sestra zpěvačky a herečky 

Ivy Bittové 

„O čo ide Idě“ T. Kudrna/2016/67 min. 

Neuvěřitelný zájezd hráčů České 
filharmonie do romských osad na 

Slovensku a jejich spolupráce s Idou K., 
a místními romskými dětmi. 

Projekce a beseda s Idou Kelarovou 

 AULA  
 60 míst 

Mgr. Ondřej Wágner 
absolvent Gym., Mozartova, 

a Diplomatické akademie 
MZV ČR, působí na Odboru 

bezpečnostní politiky 
Ministerstva zahraničí ČR  

„Z Gymnázia Mozartova do světové 
diplomacie“ 

interaktivní beseda o cestě na 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR 
propojená o zkušenosti s čínskou 

diplomacií a jejími specifiky   

 G4.A  
 45 míst 

Doc. RNDr. Vladimír 
Velebný, CSc. 

biochemik, ředitel holdingu 
CONTIPRO Dolní Dobrouč, 

vědec, podnikatel roku 
2014 v Pardubickém kraji  

„Cesta k inovativní firmě“ 
O cestě CONTIPRA k jedné z vedoucích 

firem produkujících kyselinu 
hyaluronovou (kosmetika ) a 

určujících vývoj v dané oblasti ve světě. 

 FYZ 
 45 míst 

kpt. Mgr. Bc. Robert 
Veleta, vrchní komisař 

zástupce vedoucího odboru 
obecné kriminality PČR KŘ 

Pardubického kraje pro 
vyšetřování 

„Omamné a psychotropní látky 
z pohledu trestního práva a náhled 

do drogové laboratoře“ 
Beseda o drogové trestné činnosti 

v rámci Pardubického kraje 

 G3.B 
 45 míst 

 Vojtěch Marek 
student Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Karlovy, 
místopředseda MKD, 
cestovatel na stopu … 

„Z Vladivostoku stopem domů“ 
Přednáška s projekcí fotografií je o tom, 

co můžete zažít v Rusku, jak se tam 
lidem žije a jaký je jejich pohled na nás 

Evropany 

 ZSV 2 
 45 míst  

11.00 hod. 
 

HOST TÉMA UMÍSTĚNÍ 

Mgr. Jan Veselý  
astronom a astrofyzik, vedoucí 

kulturně vzdělávacího 
oddělení 

Hvězdárny a planetária v 
Hradci Králové 

"Exoplanety"  
přednáška z pozoruhodného světa 

astronomie 
Co víme a co nevíme o exoplanetách?  

 FYZ 
 45 míst 

Ing. Blanka Švecová, Ph.D. 
odborná asistentka na katedře 

analytické chemie Fakulty 
chemicko-technologické 

Univerzity Pardubice 

„Možnosti při ověřování kvality 
potravin“ 

Jak se analyzují vybrané parametry, které 
vypovídají o kvalitě potravin? 

CHE 
45 míst 

Prof. PhDr. Milena 
Lenderová, CSc. 

 Ústav historických věd FF 
UPce; věnuje se dějinám 19. 

století, především gender hist. 
a dějinám každodennosti 

„Vše pro dítě! Válečné dětství 1914–1918“ 
Kniha obdržela prestižní cenu Magnesia 

Litera 2016 za literaturu faktu  
 Třebaže se válečné operace let 1914-1918 

českých zemí bezprostředně nedotkly, 
válka zasáhla naše území v té nejméně 

očekávatelné podobě…  

ZSV2 
45 míst 

 Mgr. Marek Wollner 
novinář, spisovatel, 

šéfredaktor reportážní 
publicistiky ČT24, moderátor 
pořadu Reportéři ČT. Nositel 
ceny F. Peroutky za rok 2016 

„ Doba post-faktická, informace a 
dezinformace v dnešním světě“ 

Co pod slovem pravda rozumí mainstream, 
co propaganda a co s tímto pojmem 

udělaly soc. sítě. Průvodce inteligentního 
studenta strašidelným lesem médií. 

AULA 
60 míst 

Ing. Jiří Danihelka, Ph.D. 
Ústav botaniky a zoologie 

Přírodovědecké fakulty 
Masarykovy univerzity Brno, 
správce Herbáře MU a autor 

putovní výstavy 

„Velká inventura květeny České 
republiky“ 

 Přednáška spojená s komentovanou 
prohlídkou putovní výstavy i praktickým 
určováním rostlin v herbářích a na školní 

zahradě.  

BIO 
45 míst 

Tomáš Fránek + lektoři 
novinář, učitel, autor projektu 
protikorupčního vzdělávání, 

editor pořadu ČT Týden v 
justici 

„Férový kemp“ 
„Spravedlnost není slepá, ale někdy 

potřebuje pomocí otevřít oči“  
interaktivní program o spravedlnosti, 

korupci a etice 

ZSV1 
45 míst 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zp%C4%9Bv%C3%A1k
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sbormistr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zp%C4%9Bv
https://cs.wikipedia.org/wiki/Herec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Iva_Bittov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Profesor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doktor_filozofie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kandid%C3%A1t_v%C4%9Bd


 


