
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA                                                   

Ústí nad Labem 23. 10. 2018 
 

TAJEMSTVÍ LESA JE TÉMATEM TÝDNE S FŽP 

 
Oblíbená propagační forma Fakulty životního prostřední UJEP – Týden 
s FŽP – přináší v letošním roce nahlédnutí do tajů velice složitého 
ekosystému. Celý týden bude řeč o LESE. 
 
Jakkoliv propagační akce cílí prioritně na potenciální budoucí studenty UJEP, 
tedy žáky středních škol, Týden FŽP jistě osloví také širokou veřejnost. Proč? 
Zajímavé je nejen téma lesa, tedy prostředí, které možná známe, ale také ne, 
které vyhledáváme, ale možná se ho i bojíme... každopádně v sobě skrývá 
tajemství..., ale zejména program, který pracovníci fakulty připravili. 
 
„Pro střední školy máme připravený bohatý environmentální program. Nejen 
jim, ale i veřejnosti nabídneme přednášky a filmové projekce se zaměřením na 
současné globální i lokální environmentální problémy,“ říká Mgr. Miloslav 
Kolenatý, proděkan FŽP pro vnější vztahy. 
 
Akce bude probíhat od 29. 10. do 4. 11. 2018 ve veřejném sále Hraničář a 
hlavními „taháky“ budou:  
 
30. 10., 17:00 h – Jaké jsou a jaké by měly být naše lesy?  
Veřejná debata se zástupci státních i nevládních organizací, např. Hnutí Duha, 
FSC ČR, Lesy ČR aj. 
  
31. 10., 19:30 h – Ozvěny Ekofilmu  
Filmy s lesní tématikou Jak se dělá prales (Making an Ancient Forest, 
Rakousko, 2015, 52 min.) a Les (Forest, UK/Pl, 2018, 42 min.) + bonus, vítězný 
snímek z letošního Ekofilmu, který probíhá v říjnu 2018.  
  
4. 11., 15:00 h – Příběh lesa (Francie, 2015, 97 min.)   
Obnovená premiéra filmu pro celou rodinu + workshop pro děti. 
  
Středoškolákům fakulta životního prostředí nabízí speciální doprovodný 
program, který je připravena operativně přizpůsobit potřebám jednotlivých škol.  
 
„Veřejný sál Hraničář budeme využívat v dopoledních nebo brzkých 
odpoledních hodinách od 29. 10. do 2. 11. 2018. To nám umožňuje dohodnout 
si konkrétní termín návštěvy vyučujícího se svojí třídou. Dokonce nabízíme 
realizaci přednášky či promítání přímo na škole,“ upozorňuje Miloslav Kolenatý.  
 
Návštěva Hraničáře bude pro studenty včetně pedagogického doprovodu, 
samozřejmě, zdarma a předpokládaná délka programu je 60 minut, což je 
možné po dohodě upravovat. Témata nabízených přednášek i promítaní jsou 
velmi pestrá: 
 
Přednášky s následnou diskusí 
Antropocén? 
Divočina u nás 
Klimatické změny 
Uhlíková stopa 
Plastové odpady 
Jak šetrně nakupovat/konzumovat? 
 
 
 



 

 

 
 
Filmové projekce s následným komentářem 
Causa Carnivora (velké šelmy u nás) + info o Vlčích a Rysích hlídkách  
Zrození pralesa (o bezzásahovosti v lesích) + info o kampani Zachraňme lesy a 
o Týdnech pro divočinu 
Nabytá chuť (o novém hnutí Locavore – mladí lidé, co si sami loví potravu) 
Plastic Ocean nebo Sea of Life (o znečištění oceánů plasty)  
 
O hlavních akcích více: 
 
30. 10., 17:00 h – Jaké jsou a jaké by měly být naše lesy?  
Veřejná debata se zástupci státních i nevládních organizací, např. Hnutí Duha, 
FSC ČR, Lesy ČR a dalších, nad současným stavem českých lesů, jejich 
hlavními problémy a možnými řešeními. V rámci této debaty Hnutí Duha 
představí svou kampaň „Zachraňme české lesy“ a FSC ČR bude informovat o 
aktivitách mezinárodního systému certifikace lesů a podniků „Forest 
Stewardship Council“. Přijďte si poslechnout názory odborníků, kteří se 
problematikou lesů zabývají, a zapojte se do diskuse.  
http://www.zachranmelesy.cz/  
https://www.youtube.com/watch?v=unA1X8VuRPE  
http://www.czechfsc.cz/  
   
31. 10., 19:30 h – Ozvěny Ekofilmu  
 
Letošní  Týden s FŽP má téma „Lesy“, proto byl na ně zaměřen i výběr 
z festivalu ekologických filmů Ekofilm. 
 
Jak se dělá prales (Making an Ancient Forest, Rakousko, 2015, 52 min., 
anglicky s českými titulky) 
Lesy jsou mnohem spletitější, než se dříve myslelo, jak ve svém nejnovějším 
snímku „Jak se dělá prales“ odhaluje Rita Schlambergerová. Její dokument, 
natočený v rozlišení 4K, nás zavádí hluboko do odlehlých lesů rakouského 
národního parku Vápencové Alpy (Kalkalpen) – nejrozlehlejšího území divočiny v 
Alpách. Místní krajině, téměř po čtvrtstoletí opuštěné a nedotčené člověkem, 
vládne dramatický cyklus růstu a hniloby. Co na první pohled vypadá jako zkáza a 
zhouba, je ve skutečnosti součást elementárního procesu obnovy lesa a jeho 
přeměny zpět do přirozeného, pravěkého stavu. 
trailer: https://www.youtube.com/watch?v=BabI2Wp1z2E  
 
Les (Forest, UK/PL, 2018, 42 min., anglicky/polsky s českými titulky)  
V roce 2016 polská vláda schválila intenzivní, téměř trojnásobný nárůst těžby 
dřeva v lesním regionu Białowieża, kde se nacházejí poslední „panenské“ 
pralesy na území evropské nížiny (oblast Białowieża je součástí přírodního 
dědictví UNESCO). Polský ministr životního prostředí uvedl hned několik 
různých důvodů pro těžbu. Toto rozhodnutí mělo za následek velmi silné 
společensko-politické napětí. FOREST je dokument, který zkoumá konflikt 
založený na těžbě dřeva v oblasti Białowieża, jeho důsledcích a vyhlídkách na 
řešení. Film také dokumentuje odvážné a vlivné akce aktivistů z celého Polska i 
ze zahraničí, které se snaží zachránit tuto drahocennou divočinu.  
trailer: https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=bL3pJNtHsBI  
 
+ bonus pro diváky, uvedení vítězného snímku z letošního Ekofilmu, který 
probíhá v říjnu 2018 v Brně! 
 
4. 11., 15:00 h – Příběh lesa  
Francie, 2015, 97 min., český komentář čte Tomáš Hanák  
Obnovená premiéra filmu pro celou rodinu + workshop pro děti. 

http://www.zachranmelesy.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=unA1X8VuRPE
http://www.czechfsc.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=BabI2Wp1z2E
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=bL3pJNtHsBI
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UJEP – TADY SE NAJDEŠ 
 

Po úchvatných dokumentech Mikrokosmos, Ptačí svět a Oceány přicházejí 
Jacques Perrin a Jacques Cluzaud s Příběhem lesa. Ne tropického pralesa s 
exotickou zvěří, ale toho nám dobře známého lesa, který máme za humny a který 
pulsuje překvapivě bohatým životem. Tou nejmodernější technikou natáčeli tvůrci 
čtyři roky na desítkách lokací po celé Evropě, dokonce žili v lese se sledovanými 
divokými zvířaty. Jen díky unikátním metodám natáčení dokážou autenticky 
převyprávět příběh lesa od doby ledové až po současnost a zachytit vzrušující 
koloběh života v něm, který ohromí dospělé i dětské diváky. 
 
„Každý z nás viděl působivé záběry divokých zvířat v Africe. Ale víte, jak to vypadá 
uvnitř liščího doupěte? Běželi jste někdy sto metrů lesem spolu s divočákem a 
smečkou vlků? Stáli jste někdy dva metry od skotačícího kolouška? Když jsme 
poprvé viděli záběry středoevropské přírody v Příběhu lesa, říkali jsme si to samé, 
co recenzent The Hollywood Reporter: ,Neuvěřitelné. Jak vůbec bylo možné to 
natočit?‘ Už dlouho jsme neviděli dokument, u kterého by se dětem i dospělým tak 
tajil dech. Film nás uhranul tím víc, že nepopisuje vzdálenou realitu, ale tajemství, 
která jsou skryta kousek od nás, a přesto jsme je až doteď nepoznali," uvedl Jan 
Noháč z Aerofilms 
 
trailer: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=qVOcyEGkmVk  
foto a další Info: 
https://www.aerofilms.cz/pribeh-lesa/ 
https://www.aerofilms.cz/media/1844/dl_pribehlesa.doc (distribuční list)  
 
Týden s FŽP bylo možné realizovat za laskavé finanční podpory 
Ústeckého kraje.  
 
Kontakt: Mgr. Miloslav Kolenatý, proděkan FŽP pro vnější vztahy, 
miloslav.kolenaty@ujep.cz, 605 270 479 
 
Přílohy: Program Týdne s FŽP  
 
Odkaz na ilustrační fotografie: Veřejný sál Hraničář 
 
https://filesender.cesnet.cz/?s=download&token=98da880e-ace8-42cc-
a756-f599d73068ab 
 
 
 
 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
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