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Vážení a milí přátelé, kolegyně, aktivistky, lektoři, odborníci, kreativci, 

Zelený kruh, jako asociace zastřešující 27 nejvýznamnějších českých ekologických organizaci, působí v ČR již 
25 let. Za toto období se tvář českého, ale i sousedního slovenského zeleného hnutí výrazně proměnila – po 
stránce struktury hnutí (formalizované a neformální struktury, politické i apolitické iniciativy a organizace, 
osobnosti), jeho životaschopnosti (financování, profesionalita řízení a komunikace s veřejností), jeho 

nejožehavějších témat i metod práce. 

Ekologické organizace v Zeleném kruhu se v létě 2013 shodly na tom, že zelené hnutí ztratilo kontakt uvnitř 

i s těmi, pro které a se kterými vlastně chce hájit společný zájem – totiž s veřejností.  

Nabízíme tedy akci, kde bude prostor znovu se potkat a prozkoumat společné priority, hledat sdílené 
hodnoty – ať už jako „hnutí“ označujeme libovolnou skupinu – kde se vzájemně lépe pochopíme, 

načerpáme inspiraci a navážeme nová partnerství.  

Kromě toho nás v listopadu 2014 v Zeleném kruhu čeká již zmíněné 25. výroční založení – není asi lepší 

záminky k setkání a oslavě. 

„Nadechnutí 2014“ proběhne ve dnech 19.–21. září 2014, od pátku večera až do neděle, v prostorách 

Kaprálova mlýna v Ochozu u Brna. Prosíme, rezervujte si toto datum v diářích. 

 

 

Co chceme? 

 Chceme překročit hranici, která zdánlivě dělí zelené hnutí od zbytku společnosti; chceme si vyjasnit 
vztah zeleného hnutí k veřejnosti a odnést si inspiraci pro aktivizaci veřejnosti. 

 Chceme sdílet metody a přístupy úspěšného nastolování témat ochrany životního prostředí jako 
celospolečenských témat, a diskutovat principy vhodného nastolování takových témat.  

 Chceme najít způsob, jak přejít ve vztahu s veřejností z defenzivy (obhajoby zeleného hnutí a jeho 
témat) do ofenzivy (zapojení veřejnosti do zeleného hnutí a do řešení témat). 

 

Jaký program Nadechnutí nabídne? 

Program od pátečního večera do nedělního odpoledne bude mít trojí podobu – 1. klíčové panely a příspěvky 
(společné části programu), 2. paralelní dílny, workshopy a přednášky určené pro menší skupiny a 3. volné 
sdílení (krátké dílny či jiné formy příspěvků, které nabízí účastníci jiným účastníkům přímo na místě). Celkem 
se bude jednat o více než 30 hodin programu. Kromě odborných příspěvků čeká nezávazný program na oba 
večery. 

Akce proběhne v Kaprálově mlýně, který zaručuje nízkoenergetický a šetrný provoz. V  místě bude po celou 
dobu fungovat dětská skupina vedená spolehlivým spolupracovníkem nebo pracovnicí Asociace lesních 
mateřských škol, aby se rodiče bez rozdílu mohli účastnit programu, nebo mohli program lektorovat. 

 

Čím bude Nadechnutí specifické? 

Pokud chceme získat inspiraci, musíme být připravení v  rámci akce sdílet to, co umíme, s ostatními – program 
proto bude sestaven vysloveně z příspěvků, které nám nabídnete právě vy. Co všechno považujete za klíčové 

Nadechnutí 2014: Výzva k zasílání příspěvků 

http://www.zelenykruh.cz/cz/kontakt/
http://www.kapraluvmlyn.cz/
http://www.lesnims.cz/
http://www.lesnims.cz/
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pro aktivizování, „zelenání“ širší veřejnosti? Máte recept, o který se chcete s ostatními podělit? Výběr 
konkrétních podtémat, na něž se zaměříte, bude pouze na vás. Stejně tak bude čistě na vás forma, kterou 
zvolíte – diskuze, přednáška, dílna, či dokonce výlet nebo práce v terénu, praktické cvičení. Účastníkům a 
účastnicím, kteří se tak stanou zároveň lektory, nemůžeme nabídnout odměnu, ale bude jim hrazeno 

ubytování, stravování i cestovní náklady po celou dobu trvání akce.  

 

  

Zašlete nám anotaci svojí dílny či přednášky odesláním formuláře nebo také v jiném formátu emailem na 
katerina.vondrasova@zelenykruh.cz do 31. května 2014. V případě dotazů bez váhání napište nebo 
zavolejte do kanceláře na 222 517 143. 

 

Můžete, ale také nemusíte využít vzoru anotace – forma není důležitá. V každém případě by váš příspěvek měl 

ale adresovat některou z klíčových otázek, které najdete v úvodu. 

Nabízí se délka příspěvku 1,5 hodiny, 2 hodiny a 2,5 hodiny. Jsme si vědomí toho, že pokud se jedná o 

příspěvek spojený s dílnou, nutně bude vyžadovat více času – neváhejte časové dotace využít podle potřeby. 

Budete mít k dispozici místnosti, které pojmou 20, 35 nebo také 100 osob, a samozřejmě také krásné okolí 

Kaprálova mlýna samotného. 

Z příspěvků vybere pak programový výbor ty, které budou skutečně zařazeny do programu Nadechnutí, a to 
nejpozději do 15. 6., kdy zároveň zveřejníme výsledný program akce. Programový výbor Nadechnutí 2014 

funguje ve složení: 

Pavel Černohous, Ateliér pro životní prostředí 
Zuzana Drhová, sociální ekoložka 
Yvonna Gailly, Síť ekologických poraden a Ekologický institut Veronica 
Jarmila Johnová, Pražské matky 
Vlastimil Karlík, Arnika 
Jiří Kulich, Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER a SSEV Pavučina 
Viktorie Lupačová, Arnika 
Vít Masare, Auto*mat 
David Murphy, Greenpeace ČR 
Pavel Přibyl, Dopravní federace 
Kateřina Ptáčková, socioložka 
Michal Ruman, Konopa 
Edvard Sequens, Calla 
Zdeňka Šimková, specialistka na environmentální hry 

Eva van de Rakt a Šádí Shanaah, zastoupení Heinrich-Böll-Stiftung v Praze 

 

Na setkání se jménem všech organizátorů akce těší 

 

Júlia Sokolovičová 

ředitelka Zeleného kruhu 
+420 608 071 134 

julia.sokolovicova@zelenykruh.cz  

Jak se můžete do programu zapojit? 

https://docs.google.com/forms/d/1h2U5qxF07N_uJGRcTSrkvB9mVOVzWaWn4n8UDahkhlk/viewform
mailto:katerina.vondrasova@zelenykruh.cz
mailto:julia.sokolovicova@zelenykruh.cz

