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TÝDEN S FŽP ODPOVÍ I NA OTÁZKU PROJEKTU „CO DÁL“  
 
Týden s Fakultou životního prostředí UJEP začíná právě dnes. Kromě 
hlavních programových taháků tematicky zaměřených na tajemství lesa 
přinese i další přednášku z cyklu Co dál.  
 
Od 29. 10. do 4. 11. se v průběhu Týdne s FŽP mohou návštěvníci těšit na: 
- veřejnou debatu se zástupci státních i nevládních organizací, např. Hnutí 
Duha, FSC ČR, Lesy ČR – Jaké jsou a jaké by měly být naše lesy?  
- filmy s lesní tématikou „Jak se dělá prales“, „Les“ + bonusový vítězný snímek 
z letošního Ekofilmu – Ozvěny Ekofilmu  
- či obnovenou premiéru filmu pro celou rodinu + workshop pro děti – Příběh 
lesa (Francie, 2015, 97 min.)   
 
Hlavní pozornost fakulty je však cílena na středoškoláky, pro které je celý týden 
připraven speciální doprovodný program plný přednášek a filmových projekcí  
o současných globálních i lokálních environmentálních problémech.  
 
Jedna z nich je ale zaměřena speciálně na studium životního prostředí na 
vysoké škole: „Přednášku Studium životního prostředí zrealizujeme v rámci 
projektu Co dál. Je to aktivita, kterou pro sebe připravují samotní středoškoláci, 
a tím je pro ně i pro nás zajímavější,“ vysvětluje Mgr. Miloslav Kolenatý, 
proděkan FŽP pro vnější vztahy. 
 
Projekt Co dál se výlučně zaměřuje na organizování přednášek o studiu na 
vysoké škole pro středoškoláky v Ústí nad Labem. Přednášky s odborníky mají 
mladým lidem pomoci při výběru jejich budoucího studia. Pro tentokrát se 
středoškoláci spojili s Fakultou životního prostředí UJEP.  
 
„Přednáška je určena zejména pro mladé lidi, které zajímá, jak probíhá studium 
životního prostředí na vysoké škole, není jim lhostejný svět kolem nás, všímají si 
globálních i regionálních ekologických problémů nebo si chtějí jednoduše rozšířit 
obzory,“ doplňuje Lucie Vodvářková, zakladatelka projektu „Co dál“. 
  
Ve čtvrtek 1. 11. 2018 bude pro návštěvníky kromě přednášky o životním 
prostředí a jeho studiu připravena také debata na téma „Jak šetrně 
nakupovat/konzumovat?“ a poté promítání filmu „Zrození lesa“. 
 
1. 11. 2018 / 16:00 h / FŽP UJEP / Králova výšina 3132/7 / Ústí nad Labem 
 
VSTUP JE ZDARMA! 
 
Více na: https://www.facebook.com/events/720179838342662/ 
 
Týden s FŽP bylo možné realizovat za laskavé finanční podpory 
Ústeckého kraje. 
 
Přílohy: Plakát Co dál – Studium životního prostředí, Plakát Týden s FŽP 
 
Kontakt: Mgr. Miloslav Kolenatý, proděkan FŽP pro vnější vztahy, 
miloslav.kolenaty@ujep.cz, 605 270 479 
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