
 

 

 

 

 

v Brně dne 4.7.2019 

Úvodní setkání studentů a vyučujících Katedry environmentálních studií 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dovolujeme si Vás pozvat na společné setkání studentů a vyučujících magisterského studia 

Environmentálních studií. Vítáni jsou  

 naši noví studenti prvního ročníku, kterým bychom na akci rádi usnadnili seznámení, 

zorientování se v tom, co katedra dělá, čím se na ní kdo zabývá, jaká témata vypisuje, atd.; 

 naši studenti vyšších ročníků, kteří mají chuť si spolu s námi povídat o studiu a předat své 

zkušenosti;  

 studenti doktorandského studia, kteří by chtěli seznámit magisterské studenty s předmětem 

svého výzkumu, nebo se jen tak podívat; 

 všichni vyučující a zaměstnanci katedry, kteří mají chuť využít pár dní v hezkém prostředí pro 

neformální popovídání si a společný výlet.  

Setkání proběhne v termínu pondělí 9. - čtvrtek 12. 9. 2019 v prostorách Rekreačního střediska 

Královec v CHKO Bílé Karpaty (u Valašských Klobouk). Informace o ubytování naleznete zde: 

https://www.kralovec.cz/ 

Na místo se dostanete nejlépe pěšky z Valašských Klobouk (ČD) po červené či zelené značce, cca 5 km 

do kopce. Po cestě si určitě všimněte mravenišť, které patří k největším v České republice. 

Dojet ale lze případně i autem, když ze silnice z Valašských Klobouk do Brumova uhnete u Koliby na 

malou silnici doleva. 

 

https://www.kralovec.cz/


 

V průběhu programu Vás čeká: 

 neformální seznámení s ostatními kolegy a některými vyučujícími katedry; 

 povídání o životě na katedře, výzkumných tématech, zkušenostech; 

 aktivity na rozvíjení spolupráce ve skupině; 

 výlet po bělokarpatských hřebenech (podíváme se určitě na PR Ploščiny a nestátní rezervaci 

Ščúrnicu, kterou založilo klobucké sdružení Kosenka); 

 Genius loci Bílých Karpat a příběhy spojené s místem; 

 večerní posezení u kytary 

 a další… 

Ubytování bude v letních chatkách, lůžkoviny jsou zajištěny. Strava bude vegetariánská.  

Poplatek za akci činí 200 Kč na celý pobyt, platit se bude v hotovosti na místě (můžete také zaplatit 

předem na sekretariátu katedry u kolegyně Veroniky Išové, dveře č.311). 

S sebou si vezměte běžné vybavení na výlet do hor, oblíbený hudební nástroj a cokoliv pro společnou 

zábavu. 

Účast na setkání je doporučená, ale nepovinná. V případě zájmu prosím vyplňte registrační formulář 

na této adrese:   https://1url.cz/yMhQ9  a zapište se do předmětu HEN667 Úvodní kurz do studia 

environmentálních studií (máte tak možnost získat 4 kredity v podstatě za hubičku). 

V případě dotazů či nejasností se prosím obracejte na naší sekretářku Veroniku Išovou,  
email: isova@fss.muni.cz, tel. +420 549 493 919 
 

 

Těšíme se na Vás! 

Bohuslav Binka (vedoucí katedry), Jan Činčera, Veronika Išová 
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