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

Čtvrtek 10. 5. 2018
8.30 hod. 

 

HOST TÉMA UMÍSTĚNÍ 

 Dominik Feri 
Student Právnické fakulty 
UK, nejmladší poslanec PS 

PČR 

„Pořád se něco děje“ 
polytematické setkání a beseda o 

politice a jejím významu pro mladé lidi 

AULA 
75 míst 

Váňa 
Plhová 

Jan Těšitel  
 absolvent Gymnázia, 

Mozartova, vystudoval 
filmovou vědu na UK a režii 

na FAMU Praha 

„Moje tvorba a život po 
Mozarťáku“ 

beseda o profesních filmových 
zkušenostech absolventa prvního 

ročníku našeho gymnázia včetně ukázek  

 ZSV1  
 40 míst 
Chalupová 
Němcová 

Mgr. Lucie Jílková, Ph.D.  
vědecká pracovnice Ústavu 
pro jazyk český Akademie 

věd ČR 

„Čeština v České televizi“ 
přednáška o jazyku moderátorů 

vybraných televizních pořadů   

 G4.B  
 40 míst 
Kalenská 
Sochor 

Adolf Lachman  
výtvarník,  

věnuje se grafice počítač. 
her, kresleným ilustracím a 

tvorbě trojrozměrných 
objektů 

„Umění jako hra“ 
přednáška o digitální ilustraci a mimo 

jiné proč jsou počítačové hry svébytným 
uměním  

 VV 
 40 míst 

Voltr 
Hajnová 

Otakar Janecký 
hokejista, trenér HC 
Dynamo Pardubice 

„O sportu, hokeji, reprezentaci, 
trénování a pardubickém klubu“ 

beseda s jednou z legend pardubického 
hokeje 

 G1.A 
 40 míst 

Plha 
Procházka 

 Tomáš Heller 
ředitel / Paměť národa 

Východní Čechy                
Post bellum o.p.s.,  

„Už nikdy neřeknu stará bába“ 
beseda a přednáška o uchovávání 
příběhů pamětníků naší novodobé 

historie, která není černobílá  

 ZSV 2 
 45 míst  
Veselková 

Saxová 

11.00 hod. 
 

HOST TÉMA UMÍSTĚNÍ 

RNDr. Petr Zacharov, Ph.D.  
Fyzik a meteorolog 

Ústav fyziky atmosféry 
Akademie věd ČR  

"Cumulonimbus – oblak známý i 
neznámý"  

přednáška o mracích a oblacích, o tom co 
způsobují i s demonstrativními pokusy 

fyzika oblačnosti  

 FYZ 
 45 míst 

Chalupníková 
ŠIld 

Ondřej Hartman 
 Obchodník a investor na 

finančních trzích, zakladatel 
portálu FXstreet.cz  

„Chtějte něco dokázat!“ 
Přednáška o motivaci ke studiu, práci, 
podnikání i o potřebném sebevědomí 

s „výletem“ na finanční trhy   

ZSV1 
45 míst 

Kusá 
Pešková 

Doc. PhDr. Tomáš 
Petráček, Ph.D. 
 historik a teolog 

vedoucí katedry kulturních a 
náboženských studií PdF UHK  

„Evropská společnost a její hodnoty 
v kontextu 100. výročí vzniku ČSR“  

Zažíváme krizi evropské civilizace? Jak to 
souvisí s aktuálními výzvami v evropském 

prostoru? Máme se obávat o naši 
budoucnost?   

ZSV2 
45 míst 

Šimerdová 
Bromová 

Erik Tabery  
 novinář, šéfredaktor týdeníku 

Respekt, nositel Ceny 
Ferdinanda Peroutky a 

spisovatel  

„Média dnes – objektivita v konfliktu s 
dezinformacemi“ 

 beseda s čerstvým nositelem ceny 
Magnesia Litera 2018 

AULA 
80 míst 

Rejmanová 
Škarvadová 

Tomáš Poláček 
novinář (měsíčník Reportér), 

cestovatel a spisovatel; 
má za sebou cca 100 000 km 

autostopem  

„Autostopem kolem světa - Afrika“ 
 Dokázal projet většinu planety 

autostopem. Polední úsek pro něj byl na 
podzim roku 2017 nejtěžším, stopoval z 

Jižní Afriky do Evropy. Dvakrát se bál o život 
- a právě o tom bude vyprávět. 

G1.A 
45 míst 
Macek 

Macková 

Mgr. Luděk Míka, Ph.D.  
Katedra učitelství a didaktiky 

chemie Přírodovědecké 
fakulty UK v Praze 

„Chemie ohněstroje“ 
přednáška včetně „demonstrativních“ 
pokusů z oblasti střelného prachu atd. 

CHE  
20 míst 
Sýkorová 
Ptáčková 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Docent
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doktor_filozofie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ph.D.

