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ÚSTECKÉ CAFÉ NOBEL: JAK SE FOTÍ HMYZ A PAVOUKOVCI 
 
Entomolog a fotograf Pavel Krásenský z Oblastního muzea v Mostě 
představí ve čtvrtek 7. března návštěvníkům ústecké kavárny Bárka své 
makrofotografie a bude vyprávět o tom, jak se takové snímky pořizují. 
 
Makrofotografie je dnes velmi oblíbený fotografický obor, který se díky digitální 
technologii rozšířil i mezi laickou veřejnost. Je však důležité, aby fotograf 
dokonale znal objekty, které fotografuje. Nejen, že je pak umí lépe najít  
a zachytit ve zcela přirozených podmínkách, ale dokáže objevit i vzácné  
a výjimečné tvory, kteří zůstávají před běžnými pozorovateli skryti. S některými 
z nich vás seznámí přednáška v ústecké kavárně Bárka.  
  
Pavel Krásenský je kurátorem entomologické sbírky Oblastního muzea  
v Mostě. Jako entomolog navštívil Francouzskou Guyanu, Austrálii, Indii, 
Malajsii, Sumatru a mnoho dalších míst a zemí. Fotografuje především brouky, 
blanokřídlé a pavoukovce. Je členem České společnosti entomologické  
a věnuje se studiu čeledi drabčíkovitých (Staphylinidae). Publikoval řadu 
faunistických prací, entomologických výzkumů i vědeckopopulárních článků, 
hojně publikuje i své kresby a fotografie. Lektoruje kurzy makrofotografie, 
přednáší a vystavuje po celé České republice. 
 
Přednáška v kavárně Bárka kafe v Ústí nad Labem začne v 18:00 h. Místa si 
můžete rezervovat na adrese barkakafe@fokuslabe.cz. Další informace o Café 
Nobel naleznete na cafenobel.ujep.cz. 
 
Partnery Café Nobel jsou nakladatelství Academia a populárně vědecký 
magazín Českého rozhlasu Sever Planetárium. 
 
Foto k volnému užití: Zlatěnka Autor © Pavel Krásenský 
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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 jejich práci 
obyčejným lidem. 
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