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18. 11. – 24. 11. 2015
Katedra geografie PřF UJEP v Ústí nad Labem

18. 11. GISday
19. 11. DEN UČITELŮ GEOGRAFIE (pro učitele ZŠ a SŠ)
20. 11. EXKURZE JÁCHYMOV, LESK STŘÍBRA A URANOVÉ PEKLO
23. 11. GEOGRAFIE V PRAXI
24. 11. SETKÁVÁNÍ KULTUR

Týden geografie v Ústí nad Labem / 18.–24. 11. 2015
18. 11. GISday
Místo konání – Vědecká knihovna UJEP (3. patro, Pasteurova 5)
9:00–12:00 Prezentace geoinformačních technologií a jejich zapojení do výzkumu a praxi ve státní správě
Martin Dolejš, Petr Meyer (UJEP v Ústí nad Labem, PřF), Jan Pacina (UJEP v Ústí nad Labem, FŽP), Adam Javorčák (Krajský úřad
Ústeckého kraje)
Letošní Den geografických informačních systémů (GIS) bude věnován možnostem GIS a výstupům řešeným na katedrách geografie (PřF), informatiky a geoinformatiky (FŽP) a na Krajském úřadě Ústeckého kraje. Prezentace nejlepších studentských prací
s geoinformatickým zaměřením doplní pohled do každodenního praktického nasazení GIS ve veřejné správě, demonstrace nejnovějších technologií pro bezkontaktní sběr dat a další. Přijďte se inspirovat!

19. 11. Den učitelů geografie (pro učitele ZŠ a SŠ)
Místo konání – katedra geografie UJEP (4. podlaží, České mládeže 8, místnost 402)
9.00–9.20 Výstava glóbů a dalších pomůcek pro výuku geografie
Jan D. Bláha (UJEP v Ústí nad Labem, PřF), Miroko Maroko (VŠUP Praha)
9.30–11.00 Hyde Park o školních kartografických pomůckách
Jan D. Bláha (UJEP v Ústí nad Labem, PřF), Miroko Maroko (VŠUP Praha), Jan Ptáček (Kartografie Praha)
11.00–11.30 přestávka
11.30–13.00 Ekonomická geografie „trochu jinak“
Martin Zika (lokalni-ekonomika.cz)
13.00 Zakončení Dne učitelů geografie

17.00 – Setkání členů Severočeské pobočky ČGS (mimo budovu PřF UJEP)
20. 11. Exkurze Jáchymov, lesk stříbra a uranové peklo
Místo konání – Jáchymov
Nejprve si prohlédneme Královskou mincovnu z 16. století, ve které je umístěna muzejní expozice vztahující se k bohaté historii
města. Dále zavítáme do hornického skanzenu Štola č. 1, v němž se dozvíme o dobývání nejžádanější rudy 20. století, radioaktivního smolince. Prohlédneme si povrchovou část dolu Svornost, který je v provozu již od roku 1534 a přilehlé prostranství, kde se
mezi lety 1949–1954 nacházel stejnojmenný pracovní tábor. V letošním roce se zde podařila rekonstrukce některých unikátních
fragmentů lágru. V případě příznivého počasí následně projdeme 8,5 kilometru dlouhou naučnou stezku s názvem Jáchymovské
peklo, která je spjata s pracovními tábory z 50. a počátku 60. let a osudy (nejen) politických vězňů.
Na exkurzi je nutné se nahlásit nejpozději do 16. 11. 2015 na email jakub.jelen@natur.cuni.cz (v případě nutnosti tel.:
728 368 944). Účastníci budou informováni o podrobném programu. Sraz a začátek exkurze bude v Jáchymově. Do štoly je nutná
pevná obuv a teplé oblečení. Vstupné muzeum 70 Kč, štola 50 Kč (dospělý).
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23. 11. Geografie v praxi
Místo konání – katedra geografie UJEP (4. podlaží, České mládeže 8, místnost 402)
9.00–11.00 Dědictví zmizelé krajiny Jáchymovska
Jaroslav Rokoský (UJEP v Ústí nad Labem, FF), Jakub Jelen, Přemysl Štych (UK v Praze, PřF), Martin Dolejš, Petr Meyer (UJEP
v Ústí nad Labem, PřF)
Dějiny 20. století města Jáchymov jsou již zřejmě neodmyslitelně spjaty s těžbou radioaktivního smolince. Smutný politický kontext 50. let 20. století představí odborník na dějiny 20. století, Jaroslav Rokoský. S prezentací a zpřístupněním historického dědictví vás seznámí Jakub Jelen se zkušeností průvodce ze Štoly č. 1. Poslední třetina přednášky bude v podání Přemysla Štycha, Martina Dolejše a Petra Meyera věnována možnostem prezentace minulé podoby krajiny Jáchymovska v polovině 20. století formou
3D vizualizace, na níž se podílejí i studenti geografie UJEP.
11.00–12.00 přestávka na oběd

12.00–12.30 Kulatá výročí
Jaroslav Pavlík (děkan PřF UJEP v Ústí nad Labem), Jan D. Bláha (předseda Severočeské pobočky ČGS)
V letošním roce si připomíná Přírodovědecká fakulta naší univerzity 10 let své existence (založena 4. 11. 2005), připomínáme si
však také 10 let dnes již tradiční akce Týden geografie. Přijďte se seznámit s činností největší české odborné společnosti v oboru
geografie a jedné z nejstarších českých odborných společností vůbec.
12.30–13.00 Výstava projektů Ústecké komunitní nadace
Pavel Raška (UJEP v Ústí nad Labem, PřF)
Ústecká komunitní nadace je nejstarší komunitní nadací v Česku a zajišťuje organizační a finanční podporu pro projekty na rozvoj
komunit, občanské společnosti i zachování kulturního dědictví. Přijďte se podívat na výstavu projektů, které byly v předešlých
letech realizovány, a získejte inspiraci, jak zlepšit život třeba i v místě vašeho bydliště.
13.00–14.00 Hyde park s vedením katedry geografie PřF UJEP
Pavel Raška (UJEP v Ústí nad Labem, PřF)
Máte nějaké otázky, které se týkají chodu katedry či studia? Je něco, s čím nejste spokojeni? Nebo máte naopak zajímavý nápad,
který by stál za to realizovat? Nenechejte si ho pro sebe, nešpitejte si pomluvy po chodbách! Přijďte se o své myšlenky podělit
s vedoucím katedry! Dr. Pavel Raška je připraven vyslechnout návrhy, diskutovat a zodpovědět vaše otázky.
14.00–15.00 Erasmus Day
Pavel Raška (UJEP v Ústí nad Labem, PřF), Zdeňka Smutná
Cestovat po Evropě a přitom studovat? Proč ne! Využijte program ERASMUS+ a studujte na jedné z více než deseti partnerských
univerzit v Evropě. Kromě kreditních bodů tak získáte neocenitelné zkušenosti, přátelé za hranicemi a zdokonalíte se v cizích
jazycích. Přijďte se podívat na přednášku a zjistěte více o tom, jak jednoduché to je.
15.00–15.30 Kavkaz – Lucie Němcová
Pojďte se s námi toulat na východ od Araratu, do míst, kde dochází ke kontaktu příslušníků hned několika států, do míst, kde má
příroda naprosto nezaměnitelnou tvář.
15.30–16.00 Ústecké vodopády – Michael Hájek
Když se řekne Ústí nad Labem, mnohým se jistě vybaví těžký průmysl, paneláky, špatné ovzduší, chybějící centrum nebo vysoká
nezaměstnanost. Leckoho však překvapí, jak malebná a kouzelná je okolní krajina. Ve zdejších lesích se během tisíců let vytvořilo
množství nádherných kaskád a vodopádů. Tím tak může město a jeho okolí konkurovat mnohem známějším vodopádovým oblastem a lze jej právem nazývat městem vodopádů. Přijďte se ponořit do jedinečného, romantického a dosud ne zcela poznaného
světa padající vody.
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24. 11. Setkávání kultur
Místo konání – katedra geografie UJEP (4. podlaží, České mládeže 8, místnost 402)
9.00–9.40 Prehistorie rodu Homo v prostorových souvislostech
Jan D. Bláha (UJEP v Ústí nad Labem, PřF)
Říká se, že vše, co lze zmapovat, je geografické a lze to zanést do mapy. Kniha „Prehistorie rodu Homo“ k tvorbě map přímo vybízí. Příběh rodu Homo je totiž postaven na paleoantropologických nálezech, díky nimž lze sledovat místa, odkud pravděpodobně
předkové dnešního člověka pocházejí, první migraci člověka, jeho vývoj, rozvoj jeho kreativity a dalších jeho schopností. Autor
map jedné z největších českých publikací věnovaných paleoantropologii představí genezi vzniku map, a to od rodícího se nápadu
přes získávání dat až po výsledné výstupy.
Místo konání – MFC UJEP (fialový sál)
10.00–11.30 Papua-Nová Guinea aneb Z doby kamenné do kyberprostoru
Martin Soukup (UP v Olomouci, FF; Náprstkovo muzeum), Jan D. Bláha (UJEP v Ústí nad Labem, PřF)
Země snad s největší biologickou a kulturní diverzitou na světě, ale také země, která otevřela své brány výzkumníkům z celé řady
oborů; země, která je tak odlišná, a přitom tak inspirující – to všechno, i mnohem více, je Papua-Nová Guinea. Masivní změny, jež
příslušníci této země prožívají, nutí k zamyšlení, že čas mezi dobou kamennou a kyberprostorem není zdaleka tak dlouhý, jak
jsme si doposud mysleli. Účastníci výzkumné expedice představí kromě antropologicko-geografického výzkumu a jeho částí také
své zážitky z cest, s čím odjížděli a co si přivezli...
Místo konání – Lobby MFC UJEP
11.30 Vernisáž výstavy kreseb Papuánců
Martin Soukup (UP v Olomouci, FF; Náprstkovo muzeum), Jan D. Bláha (UJEP v Ústí nad Labem, PřF)
Unikátní výstava kreseb papuánských dětí komunity Nungon ze základní školy v Yawanu přináší zajímavý pohled do života
a myšlení nejmladší generace Papuánců. Návštěvou výstavy můžete podpořit vzdělání této generace.
11.45–13.00 přestávka na oběd

Místo konání – katedra geografie UJEP (4. podlaží, České mládeže 8, místnost 402)
13.00–14.00 GIS u Policie ČR
Vojtěch Samek (Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, oddělení krizového řízení, pracoviště GIS)
Aneb GIS v uniformě. Představení velmi netypického průniku oborů, a to geografie a činností ozbrojeného bezpečnostního sboru.
Stručný nástin historie, současnosti a budoucnosti GIS Policie ČR včetně velkého množství unikátních ukázek mapových výstupů
a uplatnění geografa v praxi.
14.00–16.00 Uprchlická krize: blízkovýchodní konflikt a reakce Evropy
Martin Lepič (UK v Praze, PřF), Tereza Hrušková
Současná migrační vlna, v jejímž rámci proudí do Evropy tisíce uprchlíků z Blízkého východu a z Afriky, se v posledních měsících
stala tématem, které vyvolává emoce a vyostřuje společenské napětí. V našem příspěvku představíme situaci ve vybraných zemích, které jsou zdrojem největšího množství uprchlíků, a příčiny jejich daleké cesty do Evropy. Přineseme očité svědectví ze
srbsko-chorvatské hranice, kde migrační krize v uplynulých měsících vygradovala a stupňují se obavy z jejího obnovení. Závěrem
připojíme několik poznatků k vlně xenofobie a nacionalismu, která se prohnala Českem a snažila se legitimizovat odkazy k mytickým tradicím. Po skončení našeho příspěvku se těšíme na bohatou diskuzi.
16.00 Oficiální ukončení Týdne geografie
17.00 Pro zájemce světová premiéra krátkého filmu o pobytu u etnické skupiny z Nové Guineje „The Place for Nungon People“
Úvodní slovo Jan D. Bláha (UJEP v Ústí nad Labem, PřF)

