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Čtvrtek 16. 5. 2019
8.30 hod. 

 

HOST TÉMA UMÍSTĚNÍ 

PhDr. Blanka Pöslová  
klinická psycholožka, 

rodinný terapeut 

„Kdy a čím mi může pomoci 
psycholog?“ 

jeden den v ambulanci klinické 
psycholožky, kazuistiky z praxe, 

psychoterapeutické směry,… 

AULA 
60 míst 

Ing. Peter Smik  
vojenský  pilot,  nyní cvičitel 

mladých pilotů letecké 
záchranné služby armády 

ČR 

„Když jde o vteřiny“ 
cesta leteckého mechanika MiG 21 ke 

kariéře  pilota záchranné letecké služby, 
účastníka zahraničních misí 

v Afghánistánu,…                  

 ZSV1  
 45 míst 

Mgr. Dominik Barták  
linie úspěšných absolventů 

Gymnázia, Pardubice, 
Mozartova 

„Tiskový mluvčí aneb nejsme 
všichni Ovčáček “ 

tiskový mluvčí  Pardubického kraje, role 
tiskového mluvčí v politice, 10 vteřin na 

obrazovce,  vztah k novinářům, … 

 G4.A  
 45 míst 

Mgr., Ing. Josef 
Kratochvíl, Ph.d.  

předseda Úřadu 
průmyslového vlastnictví 

(ÚPV) 

„Není patent jako patent“  
Chcete komerčně využít své nápady a 

přitom se ubránit napodobování či 
kopírování? Zajímá Vás problematika 

patentů, ochranných známek,. 

ZSV2 
 45 míst 

Štěpán Málek 
sochař, výtvarník, 

akademický pankáč, zpěvák 
kapely N.V.Ú. 

„Nebát se a  nestydět se“ 
aneb o tom, jak úzce se prolínají 

výtvarné, hudební, pedagogické a 
občanské postoje 

G 1. B 
45 míst  

  

Mgr. Jan Dolanský 
zoolog-entomolog 

Východočeského muzeum 
Pardubice 

„Neobyčejný život pavouků“ 
Morfologie, výskyt, čeledi, výzkum,… 

 BIO 
 45 míst 

11.00 hod. 
 

HOST TÉMA UMÍSTĚNÍ 

KOVY  
Karel Kovář 

mladý youtuber a vloger  

"Mediální gramotnost"  
časopisem FORBES zařazen na  

20. místo v žebříčku „30pod30“, 
zobrazující 30 nejtalentovanějších Čechů 

pod 30 let 

AULA 
 70 míst 

Filip Maleňák 
autor mobilní aplikace Záchranka 

Veronika Řídelová 
Nadace Vodafone, linie 

úspěšných absolventů Gymnázia, 
Pardubice, Mozartova 

„Aplikace Záchranka“ 
přednáška o systému a fungování aplikace 

Zdravotnické záchranné služby , která  
vznikla jako studentská práce v r.2012 

ZSV1 
40 míst 

Evžen Báchor 
 novinář, fotograf, středoškolský 

pedagog, učitel včelařství  

„Včely a já“  
beseda o včelařství, chovu včel, včelích 

produktech a apiterapii 

BIO 
40 míst 

 Pavel Šafr 
šéfredaktor deníku FORUM 24 

Johana Hovorková  
hlavní editorka deníku FORUM 24  

„ Media v ohrožení“ 
propagandou a vlivnými milionáři  

ZSV2 
45 míst 

Jarmila Doležalová st. 
rozená Šťulíková 

s dcerou Jarmilou  Doležalovou 
ml. 

 

„Osud jménem Ležáky“ 
 Strastiplná životní pouť ženy, dívky, která 

byla ve 2 letech se sestrou zatčena 
pardubickým gestapem  

G 1.B 
45 míst 

 
Zdeněk a Dominik Rumpíkovi 
oblíbený herec VČD v dialogu se 

synem Dominikem 

 
 

„Život není peříčko“ 
Není důležité, jaký se narodíš (bílý, černý, 
zdravý, postižený...), ale jakou vůli budeš 

mít na cestě ke svému snu. Nikdy to 
nevzdávej! 

G 1.A 
45 míst 



 


