
 

 

 
 
 
 
 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem 

tel: +420 475 286 117 
email: jana.kasanicova@ujep.cz 

web: www.ujep.cz 
 

UJEP – TADY SE NAJDEŠ 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA                                                 Ústí nad Labem 15. 7. 2019 
 
CAFÉ NOBEL TEPLICE: FILIPÍNY NA PRODEJ! 
 
Jak přilákat turisty a „vyždímat“ z nich co nejvíce peněz? Pro rozvojové 
státy je cestovní ruch stále významnou příležitostí k vylepšení jejich 
ekonomické situace – a jsou pro to ochotné udělat doslova všechno. 
Kulturní geograf Jan Daniel Bláha a kulturní antropolog Martin Soukup  
o tom budou povídat ve čtvrtek 18. července na teplické hvězdárně. Jako 
modelový příklad jim poslouží Filipíny, které letos na jaře navštívili .  
 
Cestovní ruch se dlouhodobě významně podílí na tvorbě hrubého domácího 
produktu řady států světa. Zatímco nasycení bohatých států turisty již přesahuje 
únosnou úroveň, rozvojové státy dál vnímají cestovní ruch jako významnou 
ekonomickou příležitost. „Uslyšíte zážitky ze společného terénního výzkumu  
a cest obou badatelů po filipínském ostrově Luzon a dozvíte se, jak Filipínci 
prodávají nejen vizuálně atraktivní místa, ale také své kulturní dědictví. A také 
uslyšíte, jak do toho všeho promlouvají Číňané,“ zve na přednášku koordinátor 
cyklu Café Nobel Frederik Velinský. 
 
Doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D., je proděkanem Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, v rámci 
výzkumu působí též na Českém vysokém učení technickém v Praze  
a Univerzitě Palackého v Olomouci. Věnuje se kulturně-antropologickým 
aspektům kartografické tvorby, didaktice geografie a vlastní mapové tvorbě pro 
odborné publikace. V posledních letech ve spolupráci s Martinem Soukupem 
provádí výzkum komunity Nungon v pohoří Saruwaged Range (Papua-Nová 
Guinea), na Altaji a Filipínách.  
  
Doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D., působí na Filozofické fakultě Univerzity 
Palackého v Olomouci a na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. 
Předmětem jeho vědecko-výzkumného zájmu je historie, teorie a metodologie 
antropologie. Zvláštní pozornost věnuje kulturnímu areálu Melanésie, kam se 
od roku 2009 pravidelně vrací, od roku 2015 společně s kulturním geografem 
Janem D. Bláhou. O kulturním areálu Melanésie publikoval řadu dílčích 
odborných studií a knih. V roce 2017 získal Cenu Neuron pro mladé vědce.  
 
Přednáška se uskuteční v prostorách hvězdárny v Teplicích na Písečném vrchu 
od 18:00 h. Místa si můžete rezervovat na adrese hap@hapteplice.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. 
 
Fotografie k volnému užití: Velikonoční křižování pro turisty. Velký pátek ve 
filipínském San Fernandu. Kredit: Marcel Baptiste, Wikimedia Commons, CC 
BY-SA 2.5. 
 
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 jejich práci 
obyčejným lidem. 

http://www.ujep.cz/

