
APODEMIA čili POUČENÍ O CESTOVÁNÍ

“Cesty mají začínat od otcovské země, tj. 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.”
 

Pozvánka na 29. VELETRH EKOLOGICKÉ VÝCHOVY tentokrát
 zaměřený na souvislosti vzdělávání a turismu - udržitelného, méně

udržitelného i neudržitelného

29.9. – 2. 10. 2022
Dům obnovy tradic, ekologie a kultury DOTEK, Horská 175, Horní Maršov

POŘÁDAJÍCÍ ORGANIZACE:      

 J.A. Komenský, Apodemia čili Poučení o cestování



1800 Kč – 2800 Kč, dle volby
ubytování 

1500 Kč – 2300 Kč, dle volby
ubytování (pro členy Pavučiny) 

Přihlašovat se můžete ZDE
do 1.8.2022

Akce začíná 29.9. dopoledne,
pokud byste měli zájem o
ubytování již od 28. 9. a
případně snídani 29.9.,
vyplňte to, prosím, do
formuláře (za tuto noc a
případně snídani vám bude
účtováno nad rámec ceny
veletrhu). 

CENA:

Po odeslání přihlášky
obdržíte potvrzovací mail a
1.8. odkaz na přihlašování na
programy, ubytování a
stravování. Dle vaší volby
následně vystavíme fakturu.

Vzhledem k našim ubytovacím a
 prostorovým kapacitám je
 počet účastníků omezen na 80. 

Téma:

Jak vzdělávání souvisí s turismem, jak
může reagovat na jeho světlé a stinné

stránky a (ne)udržitelnost jeho různých
forem. Poslouží nám k tomu příklady z

Krkonoš, Královéhradeckého kraje,
České republiky i zahraničí. Budeme

sdílet, jakými způsoby lze  s tímto
tématem lektorsky a metodicky

pracovat.

Program: 

Zažijete exkurze za příklady udržitelného i
neudržitelného turismu na české i polské straně
Krkonoš a v Královéhradeckém kraji, včetně návštěv
místních farmářů a degustací regionálních produktů,
cestopisná vyprávění a poutnická rozjímání, dvě
panelové diskuse “Udržitelný turismus - reálná vize
nebo protimluv ? - Krkonošská zkušenost a Jak je tomu
ve světě", vypravíte se 7x na DOTEK, čekají vás  ukázky
a debaty, jak na šetrné služby pro turisty, nebudou
chybět  výukové programy, jak propojit téma turismu
se vzděláváním, i pestrý doprovodný společenský
program.

Podrobnosti k programu najdete na tomto odkazu: 
PROGRAM VELETRH EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Za tým SEVERu Horní Maršov 

Jáchym Škoda
(e-mail: jachym.skoda@ekologickavychova.cz, tel.č.: 602156641)

https://forms.gle/FhxneXbfoTwKr9iE9
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17Nb7_luyqXVQmgMFW4IZTKayVoR3xep0VwiiC2tKnMQ/edit?fbclid=IwAR2d6WT4Q-0mWHfH47OFrgBnTnzYoH-qldIziLxiSfJyg0-cIQqBZ3P3XUE#gid=0

