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TISKOVÁ ZPRÁVA                                           Ústí nad Labem dne 11. 6. 2021 
 
OZVĚNY EKOFILMU 2020 
 
Na venkovní promítání filmů, které v loňském roce zazářily na nejstarším 
mezinárodním filmovém festivalu s tematikou životního prostředí v Evropě, 
EKOFILM, zve do amfiteátru v Kampusu UJEP fakulta životního prostředí.  
 
Nejen studenti a akademici UJEP, ale také široká veřejnost si mohou zajít dne  
16. 6. 2021 v podvečer do univerzitního kampusu na venkovní promítání dvou 
filmů, které v roce 2020 soutěžily o přízeň poroty na festivalu EKOFILM. 
 
Každý rok otevírá festival některé z aktuálních environmentálních témat 
současnosti. Vloni to bylo téma: Je spotřeba potřeba? 
 
„Z desítky soutěžních i nesoutěžních snímků z loňského roku jsme vybrali jeden 
z německé a jeden ze švédské dílny,“ uvádí proděkan pro vnější vztahy FŽP  
Mgr. Miloslav Kolenatý.  
 
Od 19:30 h bude v univerzitním amfiteátru spuštěn cca hodinový německý snímek 
NA TENKÉM LEDĚ věnující pozornost Arktidě, poté bude následovat 53 minut 
dlouhý dokument ze Švédska ŽIVOT V MEZÍCH PLANETY – AGROLESNICTVÍ. 
 
„Tyto dva snímky jsme vybrali zejména pro jejich environmentální rozměr. Na 
příkladu Arktidy chceme upozornit na skutečnost, že obrovské oblasti severního 
Ruska, kam spadají přibližně dvě její třetiny, jsou vědci z celého světa objevovány 
teprve v posledních letech. Tamní klimatická změna je alarmující a probíhá 
znepokojujícím tempem,“ upozorňuje proděkan  Kolenatý.  
 
Arktida je ústecké fakultě životního prostředí navíc blízká i díky Ing. Richardu 
Pokornému, Ph.D., který zde založil Institut Julia von Payera pro výzkum Arktidy  
a Subarktidy. 
 
Druhý film s názvem Život v mezích planety – agrolesnictví si zase klade 
otázku, jak můžeme uspokojit naše základní lidské potřeby a zároveň zlepšovat 
zdraví ekosystémů, na kterých závisíme a jsme jich součástí. Švédští a angličtí 
průkopníci agrolesnictví vysvětlují, jak je možné kombinací zemědělských  
a lesnických postupů sehrát klíčovou roli při obnově ekosystémů, zajistit 
potravinovou bezpečnost, vytvořit nové pracovní pozice a zvýšit kvalitu života. 
 
„Nepřízně počasí se návštěvníci promítání Ozvěn Ekofilmu nemusí bát, protože 
bude zajištěn i vnitřní promítací prostor. K dispozici bude i občerstvení,“ uzavírá 
Miloslav Kolenatý.   
 
Ozvěny Ekofilmu 2020 probíhají v rámci Týdne pro klima 2021. 
 
Více o Ozvěnách Ekofilmu 2020. 
Více o Ekofilmu. 
Příloha: Plakát Ozvěny Ekofilmu 2020 
 
Fotografie k volnému užití: Amfiteátr UJEP; archiv UJEP 
 
#MyJsmeUjep  #PribehUJEP  #UniverzitaSeveru #NaSever 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
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