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středa 15. 11. | 15:50-17:25 | M-427

úterý 14. 11. | 10:50-12:25 | M-427

Prognózy hydrometeorologických událostí

EGEA & SSG – studentské
organizace pro geografy

Jana Stacke | popularizační přednáška
Jaké jsou potřebné ingredience k předpovědi počasí a jaká je její úspěšnost?
S čím se meteorolog v praxi potýká? Jak
chápat předpověď počasí, nebo jak si
vytvořit svoji vlastní? Lze se spoléhat na
to, co nám ukazují radary nebo aplikace
v mobilech? Bouřky jako největší výzva
při předpovědi počasí. Dokážeme vydat
spolehlivé varování?

Tomáš Grmela | popularizační přednáška
Souhrnné povídání o Evropské geografické
asociaci (EGEA) i Spolku studentů geografie
(SSG) a studentské aktivitě a angažovanosti
pro univerzitu obecně. Studium může být
nejen o zábavě a studentském životě, ale
i o osobním rozvoji a o tom, jak může být
třeba EGEA prospěšná pro studium.

čtvrtek 16. 11. | 8:00-13:30 | M-109

GIS Day na PřF OU

Renata Popelková, Martin Adamec, Radek
Dušek, Luděk Krtička | workshop
Den GIS (GIS Day) je významná událost, při které uživatelé technologie geografických informačních systémů otevírají dveře školám, kolegům
a široké veřejnosti, aby ukázali konkrétní aplikace
vytvořené touto důležitou technologií. Návštěvníci si budou moct vyzkoušet principy v praxi
a vytvořit si vlastní mapu. Na akci je nutné se předem registrovat na: renata.popelkova@osu.cz.

pondělí 20. 11. | 16:00-17:25 | M-240

Yukon, pravý sever Kanady

úterý 21. 11. | 17:00-19:00 | M-109

Erasmus+ na KFGG a KSGRR
aneb nebojte se studia v zahraničí
Veronika Kapustová, Martin Solik
informační schůzka
Informační schůzka k programu Erasmus+ je
určena pro všechny studenty obou geografických kateder PřF OU. Přijďte se zeptat na to,
co Vás zajímá na možnostech studia v zahraničí! Budete mít možnost vyslechnout konkrétní
zážitky studentů s jejich studiem v zahraničí
a dostanete odpovědi na všechny své dotazy.

Luděk Krtička | přírodovědecko-cestovatelsko-fotografická přednáška
Kanadská teritoria, souhrnně označovaná jako Kanadský sever, tvoří rozlehlá řídce
osídlená území rozkládající se severně od 60° s. š. Nejzápadnějším z těchto teritorií je Yukon, hraničící na západě s Aljaškou. Přednáška představí Yukon nejenom
z geografického hlediska, ale také seznámí s jeho historií související s těžbou zlata
a přírodními krásami, nezapomeneme se však krátce podívat i na sousedící Aljašku.

středa 22. 11. | 17:30-19:00 | M-427

Altipláno – krajina
na dosah nebe
Jan Miklín | přírodovědeckocestovatelsko-fotografická přednáška
Jezera neuvěřitelných barev, stáda lam,
kouřící sopky, solné pláně, bublající
gejzíry. To vše najedeme na altiplánu,
jihoamerické náhorní plošině rozprostírající se ve výšce okolo 4 000 m n. m.
v Chile, Bolívii a Peru. Kraj nehostinný,
kde přes den praží slunce a v noci teploty klesají i k -20°C, přesto ale neuvěřitelně krásný.

pondělí 27. 11. | 16:00-17:25 | M-240

Etnické menšiny v Gruzii
středa 6. 12. | 15:50-17:25 | M-427

Rašeliniště a mokřady Karpat
Michal Hájek | odborná přednáška
V Západních Karpatech se vyskytují malá prameništní vápnitá slatiniště, na kterých
se sráží uhličitan vápenatý (pěnovec, někdy označovaný jako travertin). Vyznačují
se specifickými podmínkami prostředí, které předurčují jejich unikátní faunu a floru. Tvoří izolované ostrovy v krajině, sloužící jako útočiště řadě vzácných druhů. Ve
Vnitřních Západních Karpatech jsou to často druhy přežívající z poslední ledové doby
a poledových dob jako relikty. V posledních letech však ekosystémy těchto malých
vápnitých pramenišť rychle mizí a hrozí, že o ně přijdeme.

Vincenc Kopeček | popularizační přednáška
Kdyby se vás někdo zeptal, kdo žije v Gruzii, asi
byste odpověděli, že Gruzíni. Ti sice tvoří většinu obyvatel této kavkazské země, nicméně
sdílí ji s celou řadou dalších etno-náboženských
komunit, bez nichž by Gruzie nebyla Gruzií.
Víte, proč ruští carové vyhnali Duchobory na
tzv. gruzínskou Sibiř a co má tato komunita společného s kanadskými pacifisty? Slyšeli jste už
o turecky mluvících Řecích z Calky? Zajímá vás,
odkud pochází al Šíšání, jeden z vůdců tzv. Islámského státu? A chcete vědět (a ochutnat!), co
to jí ty duchoborské děti na fotografii?

Dny geografie 2017 na PřF OU jsou podpořeny z projektu „Podpora společenství praxe
jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660).

