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Zveme Vás na otevřenou programovou konferenci Nadechnutí 2014,  

která se uskuteční ve dnech 19. – 21. září 2014 od pátku 17.00 až do neděle 14.00, 

v prostorách Kaprálova mlýna v Ochozu u Brna.  

 

Konference je příležitostí položit si otázky o zeleném hnutí, na které běžně není čas – ať už za zelené 

hnutí považujete mnoho různých skupin lidí, či pouze jednu z nich, ať se mezi ně řadíte sami, či vás 

pouze téma intenzivně oslovuje.  
        

  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).  
        

  Jak se zaregistrujete? 
 

Registrovat na konferenci se můžete od 20. 6. 2014 až do naplnění kapacity (100 osob). Neváhejte 

s sebou vzít svoje partnery či děti, rádi pro ně zajistíme ubytování a zvláštní program – kontaktujte 

však předem pro jistotu naši kancelář.  

Registrujte se prostřednictvím online formuláře, kde naleznete i informace o možnostech ubytování. 

Po registraci budete mít příležitost vytvořit si vlastní program například výběrem z nabídky dílen a 

paralelně probíhajících příspěvků.  

Účastnický poplatek je určen výslovně k pokrytí nákladů na vaše stravování a ubytování. Výše 

účastnického poplatku na osobu a celou dobu konference (ubytování a plná penze) může činit mezi 

886 a 1610 Kč včetně DPH, a bude se lišit podle délky pobytu a typu ubytování, který zvolíte 

v registraci.  

V případě dotazů bez váhání napište na katerina.vondrasova@zelenykruh.cz nebo zavolejte do 

kanceláře Zeleného kruhu na 222 517 143. 

 

http://www.kapraluvmlyn.cz/
https://docs.google.com/forms/d/146pYQ5elX-QO0gaLDm9g1axT_OirRw_QAWrHSbS0P1M/viewform
mailto:katerina.vondrasova@zelenykruh.cz
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Pátek 19/09/2014 17.00 – 21.00 

Zelená vítězství, prohry a plichty  

V jaké situaci je dnes zelené hnutí 

a jeho různé součásti?  

Jak jsme se tam dostali?  

Co se povedlo, co nepovedlo? 

Do panelové diskuse zveme H. Librovou, Y. Gailly, M. Wittingerovou, J. 

Drápalovou, M. Bursíka, P. Křížka, J. Plamínka a R. Havlíčka.  

 

Součástí večera budou rovněž přednášky, dílny a praktická cvičení: 

neverbální komunikace/reflexe blokádě na Šumavě/zkušenosti 

nevládních organizací na Slovensku (K. Kalivodová, M. Vlašín, J. 

Rizman). 

  

Sobota 20/09/2014 9.00 – 21.00 

Zelený úsvit – nová generace  

Co můžeme očekávat od 

budoucího společenského vývoje?  

Jak na něj máme reagovat? 

Čerstvé reakce nové generace. 

Do panelové diskuse zveme H. Chalupskou, B. Urbanovou, J. 

Kravčíkovou, M. Hollana a J. Koteckého.  

 

Přednášky, dílny a cvičení: právo na životní prostředí / jak na těžká 

témata lehce a s humorem / evaluace (I. Píbilová, D. Murphy, J. 

Koželouh, V. Kotecký, J. Patočka, M. Vasquez, P. Černohous). 

  

Nebýt jako kůl v plotě  

Co můžeme společně dělat lépe?  

Kde hledat spojence?  

Co si můžeme vzájemně předat? 

Do panelové diskuse zveme Z. Vlasatou, K. Nesrstovou, D. Murphyho, J. 

Koželouha, J. Beránka, J. Rizmana a P. Lebedu.  

 

K programu před večerem budete moci přispět i vy – formou „sdílení 

dovedností“ v rámci open space odpoledního bloku.  

  

Oslava 25. narozenin Zeleného 

kruhu 

Ať Zelený kruh znáte dobře či neznáte vůbec, jste srdečně zváni na raut 

z lokálních a biopotravin, domácí víno, narozeninový dort a hudbu. 

  

Neděle 20/09/2014 
9.00 – 14.00 

Komunikace – s veřejností a 

vzájemně 

Jaké nástroje a dovednosti nám 

mohou pomoci? 

Přednášky, dílny a cvičení: důležitost ekologické výchovy / komunikace 

založená na hodnotách / využití vědy / aliance (J. Nesrstová, I. 

Zvěřinová, E. Kyselá, J. Krajhanzl, J. Kulich, P. Přibyl, O. Simon a Družina) 

 


