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15. - 29. 9.
SKLEP

BÝT EKO NESTAČÍ | UDRŽITELNÝ PUB KVÍZ

Udržitelnost není jenom o ekologii. Přijďte s kamarády rozptýlit klimatický žal a otestovat své vědomosti. Rozžhavené mozkové závity odměníme 
cenami! Pub kvíz pořádá spolek Politika nejen pro mladé pod záštitou Studentské Hybernské. Registrace týmů na místě. 

HLAVNÍ SÁL

#ÚKOLEVROPA | GREEN DEAL

Jsou vysoké ambice EU v oblasti klimatické politiky naivita, nebo byznys plán? A jak Zelenou dohodu ovlivní válka na Ukrajině? 
Odpoví prof. Vladimír Matolín (MFF UK), Romana J. Březovská (AMO) a Michaela Kabáčová (čerstvá absolventka FSV UK).

DEBATA O ŘEŠENÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY HLAVNÍ SÁL

Klimatická změna a s ní sílící krize se začínají čím dál více propisovat i do českého prostředí. Ekologické katastrofy se stávají standardem, se kterým 
je nutné počítat a připravovat se na něj. Diskutovat budeme s hosty na debatě Politologického klubu FSV UK a Elsy Praha z PF UK.

O TVORBĚ ČASOPISU A HUMANITÁRNÍ POMOCI

Den ode dne a hodinu od hodiny můžeme pozorovat katastrofu za katastrofou a krizi za krizí. Jak ale vypadá práce lidí, kteří se to snaží dát 
dohromady? Co znamená dělat humanitární pomoc v zemích třetího světa? Akci pořádá Gymnazijně Virtuální Periodikum.

SLAVNOSTNÍ VEČER TÝDNE UDRŽITELNOSTI

Evropský týden udržitelného rozvoje dává každoročně příležitost představit veřejnosti širokou paletu aktivit podporujících udržitelný rozvoj. S tím, 
jak čím dál tím palčivěji pociťujeme dopady klimatické změny, ztráty biodiverzity i společenských krizí jako jsou dopady Covidu-19, získává téma 
udržitelnosti, zelené a sociální transformace na důležitosti a viditelnosti. 

ČEŠI JSOU VÝBORNÍ HOUBAŘI

Dokument vykresluje otázku klimatické katastrofy u nás. Samotné promítání bude dále doplněno o diskuzi se dvěma hosty, kteří se otázkou klimatic-
kých změn dlouhodobě zabývají – Apolena Rychlíková (A2ALARM) a Petr Doubravský (Fridays For Future ČR). Akci pořádá spolek Miroslava z ISS 
FSV UK.

O NÁS S NÁMI | WORKSHOP

Na workshopu prodiskutujeme téma občanské participace a udržitelného rozvoje, představíme si rozdíly mezi demokratickým a nedemokratickým 
vládnutím, ukážeme si důsledky nenásledování udržitelného rozvoje. Akci pořádá nezisková organizace Agora.

POTŘEBUJEME VĚDECKÝ KONSENZUS? 

Na závěr Evropského týdne udržitelného rozvoje připraví Ministerstvo životního prostředí diskusi o roli vědeckého konsensu. Pozváni byli zástupci 
a zástupkyně z různých koutů akademické sféry, aby debatovali, co vlastně je vědecký konsenzus, jak vzniká a jakou míru jistoty nám dává. Jak 
se vědecké poznatky podílí na tvorbě politik a nastolování žurnalistických témat?

LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO VŠECHNY

Udržitelnost není jen péčí o planetu, ale o všechny. Současné ekologické iniciativy ale takové cíle neberou dostatečně v potaz. Jak je potřeba naši 
společnost proměnit pro dosažení skutečně udržitelných změn? Akci pořádají spolky Charlie, Politika nejen pro mladé a safe space kolektiv.

Projekt Proč 
jsme to 
nenahlásili 
se věnuje 
tématu 
sexuálního 
násilí a snaží 
se o 
potřebnou 
osvětu. V 
rámci 
výstavy ve 
sklepě 
Kampusu 
Hybernská 
představí 
pod 
vedením 
kurátorky 
Natálie 
Ullrichové 
několik 
příběhů ze 
školního 
prostředí. 

BUDOVA A, 3. PATRO

ARCHITEKTURA UDRŽITELNÁ A CIRKULÁRNÍ 

Jak by mělo vypadat město budoucnosti v kontextu cirkularity a udržitelného rozvoje? Jak tyto principy zohledňuje architektura již dnes? 
O současném a budoucím stavu městské architektury budeme diskutovat za účasti českých i zahraničních odborníků z oblasti architektury, 
cirkulární ekonomiky a veřejného sektoru. Přednášky můžete sledovat přes online stream.
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19:00 - 23:00

18:00 - 20:00

STUDENTSKÝ SEKÁČ*SWAP GARÁŽ A DVŮR

Při příležitosti studentských akcí ve velkém sále v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje proběhne jako doprovodná aktivita Studentské 
Hybernské sekáč a swap, kde můžete nabídnout kdokoliv právě to, co má navíc. Chcete nabídnout své kousky?

16:00 - 20:00

18:00 - 20:00

18:00 - 20:00

BUDOVA B, 1. PATRO16:00 - 19:30
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SKLEP19:00 - 21:00

15:00 - 19:00
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16:00 - 21:00 BUDOVA A, 3. PATRO
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13:00 - 16:00 ONLINE
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SPRAVEDLNOST 
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PARTNERSTVÍ 
KE SPLNĚNÍ CÍLŮ

PARTNERSTVÍ 
KE SPLNĚNÍ CÍLŮ

PARTNERSTVÍ 
KE SPLNĚNÍ CÍLŮ

29
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. HYB4 HUDBA: THE BURNING HELL (CAN)

Osobití garage folkrockoví The Burning Hell z Newfoundlandu na jediné zastávce v ČR přiváží oceňované nové album s motivem naděje 
v apokalyptických výjevech ekologické katastrofy. 

19:00 - 23:00 HLAVNÍ SÁL

BUDOVA A, 3. PATRO

WWW.KAMPUSHYBERNSKA.CZ
WWW.TYDENUDRZITELNOSTI.CZ
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