ÚHEL POHLEDU
24. 4. 2014
Fakulta životního prostředí UJEP
(Králova výšina 7, Ústí nad Labem)
Od 9 hodin se prostory studentské
místnosti otevřou čtyřem zajímavým
hostům, kteří představí během
padesáti minut svůj úhel pohledu
na 4 různá témata.
Harmonogram:
9.00 - 9.30 - Prezence
9.30 - 10.20 - Úhel pohledu Vladimíra
Buřta na prolomení limitů těžby
v severních Čechách
10.20 - 10.30 - Přestávka
10.30 - 11.20 - Úhel pohledu Martina
Nováka na vytvoření Moře klidu místo
bývalých velkolomů
11.20 - 12.30 - Oběd
12.30 - 13.20 - Úhel pohledu fotografujícího přírodovědce Petra Jana
Juračky na vědecký potenciál sedimentů
13.20 - 13.30 - Přestávka
13.30 - 14.20 - Úhel pohledu Michala
Smetánky na práci humanitárních
pracovníků v keňských slumech

VLADIMÍR BUŘT je místostarostou Horního Jiřetína
a otevřeně vystupuje proti prolomení limitů těžby
v severních Čechách. Co ho k tomu vede a proč
si myslí, že je důležité zachovat limity těžby?
MARTIN NOVÁK je vedoucí oddělení na ČHMÚ
pro Ústecký kraj. Své zkušenosti a znalosti předává
dál studentům FŽP UJEP, kde vyučuje klimatologii
a meteorologii. Ve svém volném čase pomáhá
prezentovat projekt Moře klidu, kde se snaží
poukázat na budoucí možnosti využití lomů
po těžbě hnědého uhlí.
PETR JAN JURAČKA je vědeckým pracovníkem
a doktorským studentem katedry ekologie
na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Jeho životní
vášní, která je mu i zaměstnáním, je vědecká
mikrofotografie. Právě vědecká mikrofotografie
jako úhel pohledu bude jádrem jeho příspěvku.
Pokusí se nám populární formou představit
nečekané poznatky, zajímavosti a příběhy z historie bývalých i současných jezer, které je možné
vyčíst z podrobného zkoumání jejich sedimentů.
MICHAL SMETÁNKA během několika let cestoval
do mnoha zemí a poznával různé kultury. Jednou
z cest byla také cesta do Afriky, kde se stal
na nějaký čas humanitárním dobrovolníkem.
Svou cestu do Afriky také zdokumentoval a rozhodl
se lidem ukázat, jak se vlastně v některých částech
Afriky žije. V současné době se Michal věnuje
především studiu a rodině.
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