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CAFÉ NOBEL O POČASÍ V INFORMAČNÍM VĚKU – TENTOKRÁT V TISÉ 
 
Meteorolog Martin Novák z pobočky Českého hydrometeorologického 
ústavu v Ústí nad Labem se ve čtvrtek 28. února představí v kavárně  
a restauraci Refugio v Tisé na Ústecku v roli informovaného průvodce 
člověka informačního věku světem počasí a soudobé meteorologie.  
 
„Řeč bude i o změnách podnebí a klimatologii,“ zve na přednášku koordinátor 
cyklu Café Nobel Frederik Velinský. „Návštěvník se mimo jiné dozví, co 
vlastně vidí na Internetu nebo v mobilních aplikacích, jak takové informace 
vznikají a jestli se na ně dá spolehnout,“  doplňuje. Samozřejmostí je prostor na 
otázky a odpovědi – podle meteorologa Martina Nováka pochopitelně omezené 
možnostmi a schopnostmi přednášejícího. 
 
Mgr. Martin Novák je vedoucím regionálního předpovědního pracoviště 
pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Kromě 
synoptické meteorologie se zabývá biometeorologií a bioklimatologií, je 
garantem biometeorologické předpovědi ČHMÚ. Zároveň je i pedagogem na 
Fakultě životního prostředí ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Je 
členem České bioklimatologické společnosti a České meteorologické 
společnosti. Odborné články publikuje v zahraničních i tuzemských časopisech.   
 
Kavárna a restaurace Refugio v Tisé se nachází u paty hlavní přístupové cesty do 
Tiských stěn, naproti kostelu sv. Anny. Začátek je v 18:30 h. Další informace  
o Café Nobel naleznete na cafenobel.ujep.cz.  
 
Partnery Café Nobel jsou nakladatelství Academia a populárně vědecký 
magazín Českého rozhlasu Sever Planetárium. 
 
Ilustrační foto k volnému užití: Pixabay.com 
 
Kontakt: 
Mgr. Frederik Velinský, frederik.velinsky@ujep.cz, 475 286 138 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
 
 
Café Nobel je cyklus přátelských setkání veřejnosti s vědci nad šálkem kávy. 
Pořadatelé z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zvou do Ústí nad 
Labem, Teplic, Děčína a Tisé zajímavé osobnosti ze světa vědy  
a prostřednictvím poutavých témat se snaží představit je samotné i jej ich práci 
obyčejným lidem. 
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