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PRAGUE COLLEGE UVÁDÍ EKOLOGICKÝ INFORMAČNÍ PROJEKT 

„NO TIME TO WASTE“. 

Praha, 25. října 2018: Prague College, přední soukromá anglickojazyčná vysoká škola, 

s radostí oznamuje uvedení celoročního ekologického informačního projektu „No Time To 

Waste“. Projekt #notimetowaste se zaměřuje na témata jako recyklace, e-odpad, hnutí 

nulového odpadu, slow food/móda, výroba, obaly a DIY.  

Během nadcházejícího roku se budou studenti věnovat otázkám spojeným s odpady a 

důsledkům života v kultuře produkující odpady a na konci roku proběhnou prezentace 

jejich nejlepších a nejzajímavějších prací, které budou také zařazeny do speciální publikace 

vydané Centrem pro výzkum Prague College. 

Zakladatel a ředitel Prague College Douglas Hajek k projektu “No Time to Waste“ uvádí: 

“Jelikož Prague College dlouhodobě podporuje komunitní projekty udržitelnosti jako např. 

Earth Week, jsem nadšen, že jsme si za téma letos zvolili právě tuto problematiku. Cílem je 

přitáhnout pozornost k výzvám, kterým čelíme v mnoha odvětvích od podnikání a financí, 

designu a médií až po umění a IT. Budeme se snažit toto téma začlenit do všech našich 

projektů, přednášek a akcí tak, abychom zmapovali a pomohli změnit stávající praxi a přinesli 

inspiraci do budoucnosti.“  

Projekt „No Time to Waste“ je dílem skupiny nadšených studentů a součástí dlouhodobého 

cíle školy šířit povědomí o nejdůležitějších výzvách pro lidstvo a roli, kterou každý z nás 

hraje v budování budoucnosti naší společnosti.  

Další informace o Prague College naleznete na www.praguecollege.cz a podrobnosti o 

projektu „No Time to Waste“ na https://www.praguecollege.cz/news/notimetowaste.   

Fotografie a další tiskové zprávy si můžete stáhnout na https://www.praguecollege.cz/about-

us/media-kit. 
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Poznámky pro redaktory: 

Prague College je soukromá vysoká škola na Vinohradech, která nabízí britské studijní programy na třech 

fakultách: Business, Art & Design a Media & IT. V roce 2017 se stala první nezávislou univerzitou se zahraniční 

akreditací, která má všechny bakalářské a magisterské studijní programy oficiálně registrované Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Vysoká škola má 500 českých i zahraničních studentů. Výuka probíhá v 

angličtině a tituly jsou akreditovány a udělovány univerzitou Teesside University (Velká Británie). Mezi 

absolventy patří Jan Rosický, vítěz soutěže o cenu studentského designu Royal Society of Arts (2016), a Vít 

Horký, zakladatel IT společnosti Brand Embassy. 

 
 

Další informace poskytne: 

 

Mediální agentura 

JWA Prague s.r.o. 

Jana Volková 

Tel: +420 737 235 512 

Email: jana@jwa.cz 
 

 

 

 

 

 

 


