
JDE O TRADIČNÍ KONFERENCI URČENOU PŘEDEVŠÍM PRO PEDAGOGY VŠECH STUPŇŮ ŠKOL

V RÁMCI PROGRAMU BUDOU PŘEDNÁŠET:
DAVID ŠORM (evangelický farář), BOHUSLAV BINKA (environmentální etik a filosof), JAN ZÁMEČNÍK (teolog)

CENA KONFERENCE PRO OBYVATELE A UČITELE ŠKOL Z HAVLÍČKOVA BRODU JE ZDARMA
NA KONFERENCI SE HLASTE DO 27. 10. 2015: WWW.CHALOUPKY.CZ/PRIHLASKA-HORNIKRUPA

AKCE JE AKREDITOVANÁ JAKO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ



8:00 – 8:30 Prezence (drobné občerstvení)

8:30 – 9:00 Zahájení  (přivítání, organizační záležitosti)
           RNDr. Jozef Zetěk - uvítání za Chaloupky 

           Ing. Čeněk Jůzl (místostarosta Havlíčkova brodu ) - uvítání za město            
Mgr. David Šorm  - Pozvání k environmentální etice

9:00 – 10:15  Úvod do environmentální etiky (Doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.)

10:15 – 10:30 Přestávka na kávu

10:30 – 10:45 100 let výročí Arménské genocidy, putovní výstava pro SŠ (Ing. Martin Kříž)
10:45 – 12:00 Křesťanská tradice jako zdroj ekologické krize (Mgr. Jan Zámečník, Th.D.)

12:00 – 12:30 Přestávka na oběd (sýrový raut z Chaloupecké farmy)

12:30 – 12:40 Prezentace sítě MRKEV a Mrkvička
12:40 – 12:50 Co nového na Chaloupkách (Ing. Martin Kříž)

13:00 – 14:00 První blok dílen 

14:00 – 15:00 Druhý blok dílen

Na konferenci je možné prezentovat aktivity škol formou posterů, pokud máte zájem některé své 
projekty z posledních let takto prezentovat, obraťte se na garanta akce: 
Jana Čížková, jana.cizkova@chaloupky.cz

více informací na www.chaloupky.cz



Ze tří dílen můžete absolvovat dvě, každá se dvakrát otočí. První blok dílen začíná ve 13:00, 
druhý blok potom ve 14:00.

1. dílna Druhová nadřazenost - speciesismus
Mgr. Jan Zámečník, Th.D, Masarykova univerzita Brno
V této dílně se účastníci seznámí s problémem tzv. speciesismu (druhové nadřazenosti), a pokusí se 
zodpovědět otázky: Jaké je postavení zvířat v naší společnosti? Jak o zvířatech mluvíme a jak to může 
ovlivňovat naše myšlení? Máme různé vztahy k různým zvířatům?

2. dílna Křížová cesta v krajině  
Mgr. David Šorm, Českobratrská církev evangelická
Tradiční křížová cesta vypráví ve 14 zastaveních pašijní příběh utrpení Ježíše z Nazareta. Při jejím 
procházení se člověk tomuto příběhu přibližuje a solidarizuje se s ním. Co když ale role obrátíme? 
Budeme společně promýšlet témata, se kterými má člověk na začátku 21. století “kříž”. Je to jen 
chudoba, vztah k přírodě, oslabení rodiny...? Budeme se nad nimi zamýšlet jako nad jednotlivými 
zastaveními v krajině. Zároveň budeme hledat cestu k řešení či naději podle biblické myšlenky, že 
s každou zkouškou nám bude dáno i východisko a síla, abychom mohli obstát.

3. dílna Teorie simulačních her 
Ing. Martin Kříž, Chaloupky 
Projdeme si teorii, ale i praktické ukázky z tvorby simulačních her. Zaměříme se především na hry, které 
mají nějaký etický přesah. Ukážeme si, jak výhodná je spolupráce, altruismus, a že jsou i výhodnější 
strategie, než dravost a ovládnutí prostoru. Podíváme se na hry využívající princip předběžné opatrnosti, 
hledání ekologických limitů apod.



Cena:
400 Kč na účastníka, 300 Kč pro školy v síti MRKEV, učitelé ze škol z Havlíčkova Brodu a obyvatelé města mají konferenci 
zdarma, pokud si chtějí připlatit oběd (studený raut), stačí zaplatit 100 Kč na místě 

Přihlášky:
Na konferenci je třeba být závazně přihlášen: Online přihlášku najdete na CHALOUPKY.CZ/PRIHLASKA-HORNIKRUPA
Přihlášky přijímáme do 27. 10. 2015

Místo konání: 
Havlíčkův Brod,  Stará radnice 1. patro, Havlíčkovo náměstí , 
sídlí zde i Krajská knihovna

Možnosti parkování  - mapka na webu chaloupky.cz

Přístup od vlakového nádraží - mapka na webu chaloupky.cz
 
Prosba:
Pokud máte možnost, přineste  Vaše místní sezónní ovoce  na ochutnání 
bude součástí občerstvení o přestávce. Děkujeme.
 
Kontakt pro dotazy: 
Mgr. Iva Kopecká,    M:734 416 343;  iva.kopecka@chaloupky.cz

Více na našem webu:

WWW.CHALOUPKY.CZ


