Zajímavé informace a inspirace








Více o iniciativě Laudato si v ČR: www.ekologickakonverze.cz, www.zitlaudatosi.cz
Encyklika Laudato si' ke stažení (.pdf)
Další farnosti v ČR, které se nechali oslovit myšlenkou ekologické konverze: Cheb
https://farnostcheb.cz/clanek.php?id=132, Velké Bílovice, Kobylisy
Česká křesťanská environmentální síť: http://ckes.cz/
Příručka Péče o životní prostředí v církvích:
http://ckes.cz/data/uploads/1108manual.pdf
Mezinárodní program pro školy, který je inspirativní i pro jiné komunity: Ekoškola
www.ekoskola.cz
Časopis Ekolist: www.ekolist.cz

Odkazy na Jihočeské iniciativy:
 Centra rozvíjející environmentální výchovu a poradenství v Jihočeském kraji: Krajská
síť environmentálních center Krasec, www.krasec.cz
 Ekocentrum v Českých Budějovicích: Centrum environmentální a globální výchovy
Cassiopeia www.ekocenrumcb.cz
 Záchranná stanice volně žijících živočichů Hluboká nad Vltavou ( 602 112 143,
www.zoohluboka.cz/zachranna-stanice), Třeboň (384 722 088, 725 503 563,
www.vydry.org)
K encyklice papeže Františka Laudato si':


















Papež František, Encyklika LAUDATO SI', Druhé jazykově a odborně revidované
vydání (kniha za 105 Kč)
Papež František, Encyklika LAUDATO SI', Druhé jazykově a odborně revidované
vydání (e-kniha zdarma)
Papež František, Encyklika LAUDATO SI', Druhé jazykově a odborně revidované
vydání (download .pdf)
Překladové korektury prvního vydání a české reflexe encykliky Laudato si' (Jan
Hollan)
Jiří Zajíc: Mlčení kolem Laudato si' (1. část - 2. část)
R. Svobodová a V. Pelikán, Přichází čas ekologické konverze? (1. část - 2. část - 3.
část)
Petr Hruška, Kontemplace v encyklice Laudato si' papeže Františka
Papež František pro budoucnost lidstava a života na Zemi (Jan Hollan) (rukopis s
odkazy)
Laudato si´ - přemítání nad encyklikou (Pavel Nováček)
Přemítání nad encyklikou Laudato si' papeže Františka (Pavel Nováček)
Panelová diskuze o Laudato si' (Studentský Velehrad)
Prezentace encykliky od Marka Orko Váchy
Recenze encykliky z ekolist.cz
Záznam přednášky Marka Orko Váchy
Vzdělávací cyklus Laudato si' na Radio Proglas (37 dílů)
FCB Laudato Si' (anglicky)
LAUDATO SI' TÝDEN - UVEDENÍ o 6. neděli velikonoční
"Eucharistie jako kosmický akt lásky" (21 min.)
AUDIO (další podcasty) VIDEO (další videa)

Praktické tipy, příručky, podklady:



Zelená zrnka (ČKES)
10 rad, jak uspořádat akci šetrnou k životnímu prostředí
























Zelená domácnost rady a návody z Ekolistu
DESATERO domácí ekologie (Veronica)
Inspirace pro jednotlivce i společenství z ČKES
Příručka Péče o životní prostředí z ČKES (.pdf)
Příroda je Boží dar (podklady pro katechezi pro školní děti) (ke stažení .pdf)
Globální a lokální přístupy ke změně klimatu (Ekumenická akademie)
Fakta o klimatu: Veřejně dostupné infografiky a datasety
Ochrana klimatu - učební text (Jan Hollan a Yvonna Gaillyová)Jan Hollan a Yvonna
Gaillyová)
Místní ekonomika a klimatické změny (Otevřený prostor)
Města v rozvoji (Ekumenická akademie)
Zeleno-modrá infrastruktura (ochrana životního prostředí v Plzni)
Putovní výstava Prima klima (Veronica)
Rádce pro zodpovědné vlastníky půdy (Adapterra)
Zadržování vody v krajině - rady pro vlastníky pozemků (Adapterra)
Stručný manuál, jak udělat něco dobrého pro krajinu (Vilém Jurek)
Metodika půdního průzkumu zemědělských pozemků pro pachtovní smlouvy
(elektronicky)
Nadace pro půdu (FCB - ČT)
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
LPIS: Land Parcel Identification System (návod 1 - návod 2 - návod 3)
Asociace soukromého zemědělství
Česká půda už roky strádá, přitom existuje jednoduchý nástroj... (Tomáš Uhdák)
Medailonky eko-inspirativních církevních subjektů (ke stažení v .pdf)

Podněty a inspirace k modlitbě:


Kontemplace v Laudato si' papeže Františka

Články, studie, reflexe, zprávy, osobnosti, filmy:






















Komentář Daniela Soukupa: Křesťanství a ekologie (Radio Proglas, 7. 10. 2017)
Komentář Daniela Soukupa: Křesťané a klimatická krize (Radio Proglas, 6.9. 2019)
Josef Dolista: Význam teologie stvoření pro zachování krajiny (2001)
Nové cesty pro církev a integrální ekologii (podněty z Amazonské synody)
Úvod do studia meteorologie a klimatologie (RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.)
Dobrodružství fotovoltaiky (datová a investigativní žurnalistika na iRozhlas.cz)
Rozhovor s Tomášem Sotákem, předsedou spolku Laudato Si
Marek Orko Vácha (katolický kněz, přenosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. LF
UK)
Dr. Matúš Kocian (katolický kněz a biolog přednášející ekologickou etiku)
Pavel Nováček: Chválí tě sestra Země (MCM 1998, .pdf)
Úvahy o křesťanství, životním prostředí a udržitelném rozvoji
Evropský parlament schválil zákaz jednorázových plastů od r. 2021
Pakt z katakomb za společný dům
Amazonie volá po radikálnějším svědectví života
Vatikán končí s prodejem plastů na jedno použití
Vatican doubles green effort with waste recycling
Solární panely na střeše vatikánské audienční haly uvedeny do provozu
Krajina v tísni (film z projektu promitejty.cz)
Seriál Po kapkách na Radiu Proglas
Pavel Polák: Zelené, nikoli uprchlické Německo (Deník N)
Jan Moláček: S klimatickou změnou se nám vážně vyplatí bojovat, i kdyby
neexistovala (Deník N)
Jan Moláček: Ubytuj uprchlíky, sázej stromy, ale hlavně mlč! (Deník N)










Adéla Skoupá: Gretina slova jsou důležitá (Deník N)
Petr Koubský: Vše, co chcete vědět o klimatické změně (Deník N)
Jan Moláček: Zelená politika je libůstkou bohatých placená chudými? (Deník N)
Krajina v tísni - dokument o rovnováze vody v české krajině (ke stažení)
Jakub Zamouřil: Co víme o změně klimatu - důkazy lidského vlivu
Mark Maslin: Pět pilířů popírání změny klimatu (Ekolist)
Až naprší a neuschne: Lepší města pro nejistou budoucnost (B. Arch. Peter Bednár)
Význam environmentálních témat v profesním i osobním životě katolických kněží
(Veronika Pelikánová)

Křesťanské iniciativy v České republice:
















Ekologická konverze (FCB stránka)
Ekokonverze (Hnutí kontemplativní ekologie)
Žít Laudato si' Česká republika (FCB stránka / FCB skupina)
SO ČBK: Pracovní skupina pro sociální otázky - ekologická sekce
Ekologická sekce České křesťanské akademie
Ekocentrum Kavyl / Ekocentrum Bacín (Sv. Ján pod Skalou)
Poradní sbor pro otázky životního prostředí CČE
Česká křesťanská enviromentální síť (Zelená zrnka)
Ekumenická akademie
Faitradové církve (seznam)
Svět a víra (Twitter @stvoreniavira)
EKOSIGNÁLY (FCB skupina)
A ROCHA Czech Republic
Spolek Laudato Si Dobratice (FCB)
SEM Slunečnice (Sdružení evangelické mládeže)

Ostatní iniciativy v České republice:



















Společnost a církev v procesu restitucí církevního majetku
Hodina Země (FCB)
Klimatická koalice
Veronica - Ekologický institut
Nadace partnerství (FCB Adapterra)
Arnika Ekologická organizace
Hnutí Duha Friends of the Earth Czech Republic
Fairtradové města
Extinction Rebellion CZ
Fridays for Future CZ
Minimalismus jako cesta k udržitelnosti?
o Za málem Vlastnit málo, mít hodně
o Minimalisticky.cz Žít jednoduše, žít minimalisticky
o Zjednodušeno.cz Pomáhám lidem žít jednodušší a smysluplný život
o Žijeme minimalismem Více prostoru pro to důležité
Ekolist.cz zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Časopis Sedmá generace (Hnutí Duha)
EnviWeb Zpravodajství životního prostředí
Salátové listy (FCB) Zpravodajství ze světa zvířat a životního prostředí
Blog Czech Zero Waste
Ecomonitor databáze článků o životním prostředí

Obchody, služby a nástroje:


Mapa Kam PRO-BIO (mapa členů PRO-BIO, ekologicky hospodařících zemědělců)



























Zelené úřadování aneb Vše o ekologickém provozu kanceláře
Hra o Zemi popularizační kampaň, ekologická stopa
STEP Síť ekologických poraden
Bezobalová výzva podle Czech Zero Waste (Android aplikace)
Jak třídit? Má to smysl, třiďte odpad!
TŘÍDĚNÍ ODPADU.CZ Na odpady a životní prostředí s rozumem a humorem
PREekoproud Dodavatel elektřiny z obnovitelných zdrojů
Elektřina na zeleno Dodavatel elektřiny z obnovitelných zdrojů
Nano Energies Dodavatel elektřiny z obnovitelných zdrojů
Opravme Česko
Uhlíková stopa
o Kalkulačka uhlíkové stopy
o Moje CO2
Bezobalové hospdaření
o BudBez
o Trvalé Pytliště
o Bezobalová republika
o Mapa bezobalových prodejen
Ekologický úklid
o Ekodrogerie Econea (e-shop)
Zachraň jídlo Web proti plýtvání jídlem
Nesnezeno.cz Aplikace zaměřená na plýtvání jídlem
Na ovoce komunitní platforma pro ty, kdo chtějí zodpovědně využívat přírodní
bohatství volně rostoucích ovocných stromů, keřů či bylinek
Kokoza Kompostování a pěstování ve městě
Kompostuj.cz
Ekodomov
Econea E-shop pro každodenní hrdiny (FCB)
Ekovánoce - tipy na eko dárky (FCB)
Zelená domácnost obchod
Econnect Easy Connection pro ekologické neziskové organizace

Lesní mateřské školy a kluby v kraji:
Vrábče www.klubul.cz
Třísov www.domavlese.cz
Písek www.u3sovicek.cz
Milčice www.skolkaremizek.cz
Podněty a inspirace v angličtině:













ECO-PARISH GUIDE: Bringig Laudato si' to Life
THE SUSTAINABILITY BOOK:
A Christian faith perspective on the Sustainable Development Goals
European Christian Environmental Network
Season of Creation
Laudato si Generation
Catholic Climate Movement Global (FCB / Twitter)
LiveLaudatoSi - Pledge
Ecojesuit (FCB / Twitter)
Franciscan Action Network (FCB / Twitter)
Don Bosco Green Aliance (FCB / Twitter)
www.laudato.si (FCB - Twitter)
Story The Giving tree - Silverstein

Zajímavé filmy, videa, písně:
 Trailer filmu Home
(v AJ) https://www.youtube.com/watch?v=oDlbBy9vfgI
(v ČJ) https://www.csfd.cz/film/253641-home/videa/
 Krásně natočený film vhodný už pro teenagery o rovnováze vody v české krajině a
stavu klimatu v budoucnosti od Člověka v tísni:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12322867525-krajina-v-tisni
 Chvalozpěv stvoření (Sv. František z Assisi): https://www.pastorace.cz/tematicketexty/chvalozpev-stvoreni-sv-frantisek-z-assisi
 Píseň sv. Františka: https://zpevnik.proscholy.cz/pisen/56/pisen-sv-frantiska

