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NEVÁHEJ A TOČ... ANEB DALŠÍ ROČNÍK UJEP STUDENT FILM FESTIVAL 
 
Každoroční UJEP Student Film Festival si letos zvolil pro své konání  
15. květen. Ve Veřejném sále Hraničář budou od 10:30 h k vidění krátká 
8minutová videa nejen studentů UJEP, ale také žáků středních škol našeho 
regionu. Výherci jednotlivých kategorií získají finanční odměnu. 
 
„Udělejte cokoliv, udělejte to samostatně, nejdéle ať má film 8 minut a je 
v angličtině.“ Tak znělo jednoduché zadání, které soutěžící dostali.  
 
„Nejdůležitější je, aby studenti prostřednictvím těchto filmů vyjádřili své názory, 
pocity a pohledy na svět,“ říká Tony Laue z katedry anglistiky PF UJEP, 
organizátor soutěže.  
 
UJEP Student Film Festival původně vznikl na popud studentů ústecké anglistiky, 
kteří na seminářích praktického jazyka chtěli nějak obohatit své znalosti a slovní 
zásobu. Postupně se však celý projekt rozrostl v soutěž, která následně zahrnula  
i žáky středních škol.  
 
„Je pro nás zásadní budovat vztah k anglickému jazyku u mladých lidí na všech 
stupních vzdělávacího systému, neboť i touto metodou k nám jednoho dne 
doputují lidé skutečně nadšení pro anglistiku a zvednou současnou laťku zase  
o něco výše,“ vysvětluje účel pořádání festivalu Alec Mindák, pracovník pro vnější 
vztahy Pedagogické fakulty UJEP a spoluorganizátor akce. 
 
V komisi, která bude hodnotit studentské filmové výstupy, zasednou mimo jiných 
prof. Pavel Doulík, prorektor pro vnější vztahy UJEP nebo Ing. Martin Černý, 
proděkan pro studium Pedagogické fakulty UJEP. Porotci se stanou také zástupce 
ústeckého magistrátu a další vážení hosté.  
 
Vstup na UJEP Student Film Festival je pro všechny zdarma. 
 
Odkaz na fotografie k volnému užití: UJEP Student Film Festival 2018; archiv 
UJEP 
 
https://www.facebook.com/pg/PF.UJEP/photos/?tab=album&album_id=1015
6480015738179 
 
Kontakt: BcA. Anthony Laue, lanthony@seznam.cz, 475 283 251 
    Alec Mindák, alec.mindak@ujep.cz, 475 283 175 
 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
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