
KAPRADÍ 2017
KONZULTACE A PRAKTICKÉ DÍLNY

1 8 .  S E T K Á N Í  Š K O L  A  I N S T I T U C Í  K R Á L O V É H R A D E C K É H O  K R A J E  Z A B Ý V A J Í C Í C H  S E  E K O L O G I C K O U  V Ý C H O V O U

konané u příležitosti Mezinárodního roku 

udržitelného cestovního ruchu pro rozvoj 

ve spolupráci s Maiwaldovou akademií 

a Vzdělávacím a kulturním centrem Broumov  

za podpory Královéhradeckého kraje

PÁTEK—SOBOTA  
3.—4. LISTOPADU 2017 

KLÁŠTER  
BROUMOV

TÉMA 
UDRŽITELNÝ CESTOVNÍ RUCH

„Cesty mají začínat od otcovské země, nejdříve máme prohlédnout všechno doma,  
jako činí ptáci, zkoušející létat, abychom nehleděli být jinde orly, jsouce doma krtky!  
Cesty se nemají podnikat pro cíle nevážné ….Cestovat se má pro rozmnožování moudrosti.“   
/ Jan Amos Komenský, Apodemia (čili Poučení o cestování)
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 8.00–8.30 prezence 

 8.45 zahájení

Úvodní slovo: 

Jan Školník, Agentura pro rozvoj Broumovska 

RNDr. Jiří Kulich, ředitel Střediska SEVER

Hlavní referáty:

Mezinárodní rok udržitelného  
cestovního ruchu pro rozvoj  
Mgr. Michal Broža, Informační centrum OSN v Praze

Udržitelný cestovní ruch – teorie a praxe 
Ing. Michal Burian, Ph.D., ECEAT – European Centre  
for Ecology and Tourism

Udělování cen za EVVO v roce 2017

Krátká oznámení, aktuality

 10.15–11.00 přestávka, občerstvení

 11.00–13.00 DOPOLEDNÍ DÍLNY

 13.00–14.00 oběd

 14.00–16.00 ODPOLEDNÍ DÍLNY 
předávání osvědčení

 16.30–17.30 Prohlídka kláštera  
(při velkém počtu zájemců prohlídka  
pro druhou skupinu 17.30–18.30)

 20.00 – 21.30 Prohlídka klášterního  
vinného sklepa s degustací

 8.30 – 13.00 KRAJINOU BROUMOVSKA 
exkurze s průvodcem  
Správy CHKO Broumovsko     

Cesta povede z Křinic na Hvězdu a zpět. 

Celkem asi 8 km

Obnovená tradice poutní cesty, příklady péče 
o krajinu, naučná stezka , Broumovské stěny, 
Kovářova rokle,  Hvězda – barokní poutní  kaple, 
výletní hostinec a vyhlídka.

pátek 3. listopadu 2017 sobota 4. listopadu 2017

Na setkání si vás dovolují pozvat:

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.  

ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER

Maiwaldova akademie – Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov

Královéhradecký kraj
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UDRŽITELNÝ CESTOVNÍ RUCH 
/ TEORIE A PRAXE

Ing. Michal Burian, Ph.D., ECEAT

Udržitelný cestovní ruch zmiňují strategické dokumen-
ty a  zaklínají se jím mnozí politici. Co to doopravdy 
znamená? Jak se udržitelnost měří, vyhodnocuje, pre-
zentuje, propaguje? Jaká je praxe? Lze vůbec účinně 
proměnit teorie v realitu? A jak na „udržitelnost“ reagují 
samotní uživatelé – turisté a místní komunity?
Vhodné pro všechny účastníky KAPRADÍ

ŠKOLY PRO ŠETRNOU TURISTIKU  
A ŠETRNÉ PODNIKÁNÍ

Mgr. Kateřina Kulichová, SEVER

Jak mohou žáci představit zajímavosti konkrétního 
místa turistům? Jak učit žáky o  šetrném využití po-
tenciálu a zdrojů místa pro podnikání v turismu. Před-
stavení dvou realizovaných školních projektů a  jejich 
aktivit jako je např. založení žákovské cestovní kan-
celáře, seznámení s praktickými výstupy jako je např. 
vytvoření questu či propagačních materiálů, kterými se 
můžete inspirovat i ve své škole.
Vhodné zejména pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ

EXKURZE A ŠKOLNÍ VÝLETY

Mgr. Michal Medek, SEV Kaprálův mlýn

Metodika výuky během školních výletů a exkurzí. Jak 
strukturovat výklad tak, abychom udrželi pozornost 
v prostředí se spoustou podnětů? Jak docílit toho, aby 
si žáci kromě zážitku odnášeli i nové vědomosti? Podí-
váme se na metodu vyvinutou původně pro průvodce 
v amerických národních parcích, dnes však široce po-
užívanou i v dalších oblastech informálního vzdělávání.
Pro učitele 2.stupně ZŠ a SŠ

KRTEK A LÉTO

Bc. Lenka Hronešová, SEVER

Společně s krtkem se vypravíme na prázdniny za ne-
porušenou přírodou. Rozlišíme a dramaticky ztvárníme 
různé druhy dopravních prostředků a povíme si, které 
škodí životnímu prostředí. Vybraným dopravním pro-
středkem dojedeme do lesa, na louku a pole, k rybní-
ku, ale také na zahrádku a do sadu. Prostřednictvím 
pohybové aktivity zařadíme do těchto prostředí vy-
brané druhy rostlin, s kterými se děti často setkávají 
o prázdninách.
Pro učitele 1. a 2. třídy ZŠ

REGIONÁLNÍ PRODUKTY  
A ŠETRNÁ TURISTIKA

Martin Zíka, Okresní hospodářská komora Děčín

Zájem o regionální produkty (= výrobky lidí v konkrét-
ním regionu s použitím převážně místních surovin a ori-
ginálního know-how s odbytištěm co nejblíže k místu 
produkce) v  posledních letech narůstá jak v  ČR, tak 
po celém světě. Regionální produkty nepředstavují 
jen zajímavé suvenýry z cest. Jsou důležitým artiklem 
v primárních i sekundárních službách cestovnímu ru-
chu. Mají zásadní přínos pro oživení lokálních ekono-
mik a revitalizaci podmínek pro malé i větší podnikání. 
Dávají šanci začínajícím.Věhlasné regionální produkty 
mohou účinně zvyšovat a  kultivovat turistickou ná-
vštěvnost a díky multiplikačnímu ekonomickému efek-
tu vytvářejí nová pracovní uplatnění pro šikovné lidi. 
Fenoménu „regionální produkt“ jsou dnes věnovány 
weby, vydávají se katalogy, udílejí se certifikace…
Vhodné pro všechny účastníky KAPRADÍ 

JAK PŘE(D)KLÁDAT SVĚT VE ŠKOLE  
ANEB PROČ JE DŮLEŽITÉ MÍT RÁD MÍSTO,  
KDE JSEM DOMA

RNDr. Blažena Hušková, Jana Urbančíková,  
SIMID – Sdružení pro interpretaci místního dědictví

Výchova k aktivnímu občanství zahrnuje též budování 
vztahu dítěte či mladého člověka k místu, kde žije: cí-
tím zodpovědnost za to, co dobře znám, co mám rád, 
na čem mi záleží. Představíme si interpretaci místního 
dědictví jako příležitost, jak v  dětech posilovat vztah 
k místu, jak využít interpretaci při výuce různých před-
mětů a kompetencí. Budeme se zabývat různými pro-
středky interpretace s využitím toho, co nabízí prostře-
dí broumovského kláštera. 
Vhodné zejména pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ

VÝLET, PRÁCE, KE ŠKOLE?  
VLAKEM, PĚŠKY, NA KOLE

Radek Patrný, Nadace Partnerství

Také u vás čím dál více dětí jezdí do školy s rodiči au-
tem? Představíme vám hravý způsob motivace děti 
a jejich rodičů k častějšímu využívání zdravějších a še-
trnějších druhů dopravy. Zahrajte si s námi na doprav-
ní detektivy, zapátrejte, jak se děti dopravují v různých 
částech světa nebo jaké jsou dopady našeho chování 
na světové klima. Dozvíte se také, k čemu slouží školní 
plán mobility a jak jej jednoduše vytvořit. 
Vhodné zejména pro učitele 1. stupně ZŠ

MEDITACE

Mgr. Pavla Semeráková, Maiwaldova akademie VKCB 

Odkdy a proč meditují děti a dospělí? Jak se přiblížit 
ztišení a zklidnění v moderním světě? Jak meditovat? 
Dopřejme ticho sobě i jiným.
Vhodné pro všechny účastníky KAPRADÍ

SKRIPTORIUM

Mgr. Šárka Vávrová, Maiwaldova akademie VKCB

Interaktivní prohlídka klášterních dílen ve Skriptoriu – 
příklad využití jedinečného potenciálu místa. Dozvíte 
se, jak se ve středověku vyráběl pergamen, inkoust, 
prozradíme vám středověké receptury barev. Ve stře-
dověké písárně okusíte psaní brkem a inkoustem, vy-
tvoříte svou první iluminaci. U repliky knihtiskařského 
stroje můžete zažít přelomový vynález knihtisku.
Vhodné pro všechny účastníky KAPRADÍ
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Jméno a příjmení: 

Organizace: 

Adresa: 

Telefon:

E-mail: 

Účastnický poplatek (vybírán na místě)

300 Kč pro pedagogy ze škol registrovaných v síti MRKEV 

350 Kč pro ostatní neregistrované školy 

Ubytování / Účastníkům konference nabízíme možnost ubytování v klášteře (nocleh se snídaní 450 Kč). 

Stravování / Občerstvení během konference je součástí účastnického poplatku,  
večeře v pátek 3.11. za 120 Kč, ochutnávka ve vinném sklepě 250–270 Kč. 

Prohlídka kláštera / Cena za osobu 145 Kč, pro skupinu od 10 účastníků výše 10% sleva. 

Uzávěrka přihlášek / 18. 10. 2016 

Účastníci získají akreditované osvědčení po absolvování společného úvodního programu a dvou bloků dílen.

Exkurze v sobotu je zdarma.

organizační informace

pátek 3. 11. ____ dopolední dílny (11.00–13.00)

 Šetrný turismus
 Školy pro šetrnou turistiku a šetrné podnikání
 Exkurze a školní výlety
 Krtek a léto
 Skriptorium

Max. počet účastníků na jedné dílně: 20 osob.

pátek 3. 11. ____ odpolední dílny (14.00–16.00)

 Regionální produkty a šetrná turistika
 Jak pře(d) kládat svět ve škole
 Výlet, práce, ke škole? Vlakem, pěšky, na kole
 Meditace
 Skriptorium

Max. počet účastníků na jedné dílně: 20 osob.

pátek 3.11. ____ Prohlídka kláštera (16.30–17.30)

 ANO   NE

sobota 4. 11. ____ Zúčastním se exkurze Krajinou Broumovska

 ANO   NE

Využiji možnost ubytování v klášteře Broumov:

čtvrtek 2. 11. až pátek 3. 11.  ANO   NE

pátek 3. 11. až sobota 4. 11.  ANO   NE

Po přihlášení obdržíte v říjnu podrobné organizační informace e-mailem.
Bližší informace na tel. 739 203 205
Vyplněnou přihlášku pošlete nejpozději do 18. 10. na e-mail:
sever-prihlasky@ekologickavychova.cz, do předmětu napište: KAPRADÍ

mailto:sever-prihlasky%40ekologickavychova.cz?subject=KAPRAD%C3%8D%202017
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