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Dny Geograﬁe 2015 na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity
jsou věnovány nedožitým devadesátinám prof. Miroslava Havrlanta
a připomínce jeho práce pro dříve jednotnou Katedru geograﬁe OU.

Meteostanice na střeše PřF

Geograﬁe pro všechny

Pondělí 16. 11. / 12.30–13.30 / M109

Pátek 20. 11. / 14.30–16.00 / Gymnázium Třinec

Jaké je základní vybavení meteostanice? Jaká data
měříme a jak se tato data zobrazují na internetu? Jste
nadšenci meteorologie a zajímá Vás, zda byste byli
schopni provozovat vlatní meteostanici? Seznámíme
Vás s naší vlastní meteostanicí!

Členové Spolku studentů geograﬁe seznamují poutavou
formou širokou veřejnost s rozličnými obory geograﬁe.
Přednášet budou studenti a díky tomu mohou účastníci
získat komplexnější představu o geograﬁi a její
uplatitelnosti. Na akci je nutné se předem registrovat na:
spolekstudentugeograﬁe@gmail.com

Ekvádor & Kolumbie: příroda a lidé

Makedonie – neznámý střípek Jugoslávie

Pondělí 16. 11. / 18.00–19.30 / M427

Pondělí 23. 11. / 12.30–14.00 / M109

Kolumbie a Ekvádor jsou neuvěřitelně pestré země. Na
relativně malé ploše může cestovatel pozorovat
modronohé tereje a velryby v Tichém oceánu, kolibříky
v mlžných lesích na svazích And, lozit po zaledněných
horách... prostě se nechte překvapit!

Pojďte s námi navštívit nejvzdálenější zemi bývalé
Jugoslávie, malou rozlohou, ale plnou přírodních a
kulturních zajímavostí. Podíváme se do liduprázdných
hor i k Ohridskému jezeru. A k tomu crno vino, Alexandr
Makedonský a úchvatné panoptikum města Skopje.

Yukon, pravý sever Kanady

Ekosystémové služby aneb právo člověka na divočinu

Středa 18. 11. / 12.30–13.30 / M109

Pondělí 23. 11. / 17.30–19.00 / M427

Kanadská teritoria (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. Představíme Vám jeho historii,
zajímavosti a to nejen z geograﬁckého hlediska.

Homo urbanus – člověk městský. S jakým prostředím je
dnes tento typ člověka konfrontován a v jakém biotopu
dnes žije? Vytváříme zcela nový živočišný druh, nebo
jsou jeho pudy spíše potlačovány městským prostředí?
Je možné propojit dva světy jako město a divočina?

Digitální model čehokoliv pomocí fotoaparátu

Japonsko v ázijskom storočí

Věděli jste, že digitální model jakékoli formy (objektu, terénu)
si můžete pořídit pomocí obyčejného digitálního
fotoaparátu? Potřebujete mít jenom k dispozici vhodný
softvér v počítači a know-how způsobu focení. Workshop Vám
ukáže, jak na to. Na akci je nutné se předem registrovat na:
veronika.kapustova@osu.cz

V uplynulej dekáde priniesol ázijský ekonomický rast
svetu nielen obchodné príležitosti, ale aj bezpečnostné
riziká. Prednáška je venovaná vybraným perspektívam
Japonska s ohľadom na aktuálny geopolitický vývoj v
emergentnej Ázii.

Středa 18. 11. / 14.30–17.30 / M111

Úterý 24. 11. / 11.30–12.30 / M109

Světové dopravní systémy

Konzervativní Skoti versus Češi mapovatelé

Čtvrtek 19. 11. / 16.00–17.00 / M109

Úterý 24. 11. / 16.00–17.30 / M240

Dopravní systémy v různých částech světa se od sebe
výrazně liší z hlediska hustoty dopravních sítí,
převažujícího druhu dopravy (automobilová,
železniční, vodní aj.), rychlosti přepravy a dalších
aspektech.

Mají Skoté problém s povodněmi a dokáží se jim
narozdíl od Čechů účinně bránit? Jak by se Marie
Teresie dívala na ochranu tamních lesů? Poodkryjeme
taje a zákonitosti, které jsou snadno přehlédnutelné,
pro krajinu Skotska však zcela zásadní.

Anexe Krymu a její důsledky

Geograﬁe piva

Anexe ukrajinského Krymu Ruskem vyvolala bouřlivou
reakci v celém světě. Proč k tomu vlastně došlo? Jaké
jsou zisky a ztráty? Je to začátek změny
mezinárodního systému? Nebo jen epizoda, na kterou
svět brzy zapomene?

Víte, proč v gruzínských horách nesmí do pivovaru
vstoupit žena, proč ležák nechutná po uzeném a proč
britští námořníci ředili pivo? Ne? Na tyto a další otázky
vám odpoví přednáška zabývající se kulturní geograﬁí
piva. – P. S. Možná i něco ochutnáme...

Čtvrtek 19. 11. / 17.30–18.30 / M109

GIS Day

Pátek 20. 11. / od 8.00 / M109

Den GIS (GIS Day) je významná událost, při které
uživatelé technologie geograﬁckých informačních
systémů otevírají dveře školám a veřejnosti. Návštěvníci
si budou moct vyzkoušet principy v praxi a vytvořit si
vlastní mapu. Na akci je nutné se předem registrovat na:
martin.adamec@osu.cz

Studenti studentům: Různé tváře geograﬁe

Středa 25. 11. / 12.30–13.30 / M109

Výzkum podzemí Moravskoslezského kraje

Středa 25. 11. / 17.00–18.00 / M111

Málokdo tuší, že Moravskoslezský kraj nejsou jen dýmící
továrny a doly v kotlině mezi nádhernými horskými
pásmy, ale jeho symbolem mohou být také rozsáhlé
podzemní prostory, kterými je kraj doslova protkaný.
Vydejte se s námi do úchvatného podzemního světa...

Změny antropogenní krajiny na příkladu OKR

Pátek 20. 11. / 12.40–14.30 / Gymnázium Třinec

Čtvrtek 26. 11. / 17.30–18.30 / M427

Beseda pro studenty ze zeměpisných semiářů.
Studenti rozličných oborů geograﬁe budou mladším
kolegům přibližovat všechny krásy i úskalí jak
samotného studia, tak následné uplatitelnosti na trhu.
Na akci je nutné se předem registrovat na:
spolekstudentugeograﬁe@gmail.com

Exploatace uhlí na Karvinsku přinesla dynamický
hospodářský rozvoj regionu, avšak také rozsáhlou
devastaci krajiny. V posledních letech ale dochází
k nápravě devastací rekultivacemi
a k novému využití krajiny.

Chittussiho 10, Slezská Ostrava / www.dnygeograﬁe.cz

