Očima obyvatel Královéhradeckého kraje

O Projektu
2 Projekt O ZVíŘATECH A LIDECH z cyklu FILM A ŠKOLA seznamuje zájemce různého věku s
proměňujícím se vztahem lidí ke zvířatům v různém čase, různých zemích, nábože nství ch i
kulturách z pohledu autorů r ozličných profesí prostřednictvím ojedinělého česko - anglického
ilustrovaného sborníku textů „O zvířatech a lidech očima 20 autorů různých profesí“. Jejich myšlenky
představí obyvatelům v ašeho kraje nápaditou formou mál o známou historii dynamicky se
vyvíjejících vztahů mezi přírodou a kulturou, životním prostředí a lidskou civilizací. (více v příručce
v PDF)

O kraji
Dva autoři starší 15 let nejlépe hodnocených příspěvků na téma „ O ZVíŘATECH A LIDECH - OČIMA
OBYVATEL MÉHO KRAJE “ získají zdarma poukaz na sedmidenní přírodovědně - nau čný zájezd s
výukou potápění „Po stopách nejohroženějšího savce Evropy tuleně středomořského“ na katamaránu
Valhall a po Středozemním moři. Odměnou pro vítěze do 15 let bude trekingové kolo (doplněné o
další příslušenství) a řada dalších hodnotných cen (kni hy, filmy na DVD, trička s tuleni). (více v
příručce v PDF)

Soutěž
Dva autoři starší 15 let nejlépe hodnocených příspěvků na téma „ O ZVíŘATECH A LIDECH - OČIMA
OBYVATEL MÉHO KRAJE “ získají zdarma poukaz na sedmidenní přírodovědně - nau čný zájezd s
výukou potápění „Po stopách nejohroženějšího savce Evropy tuleně středomořského“ na katamaránu
Valhall a po Středozemním moři. Odměnou pro vítěze do 15 let bude trekingové kolo (doplněné o
další příslušenství) a řada dalších hodnotných cen (kni hy, filmy na DVD, trička s tuleni). (více v
příručce v PDF)

Příběhy
F ilmová bajka Mír s tuleni dokumentuje na příkladu dvou druhů ploutvonožců svědectví o vlivu
expanze člověka j ako živočišného druhu na ostatní živočichy . Snímek přibližuje osudy tuleně

středomořského ( Monachus monachus ) a lachtana jihoafrického ( Arctocephalus pusillus ). RNDr.
Jan Plesník CSc., poradce ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, o filmu říká: “ Film na
modelových příkladech citlivě prezentuje širokou škálu údajů, názorů a stanovisek, týkajících se
vztahu lidí k živým tvorům. Oceňuji zejména skutečnost, že tak činí bez školometského zdvíhání
prstů a mravokárných pouček. Místo toho autoři používají kombinaci „tvrdých“ údajů a
emocionálního úhlu pohledu. ”. [Jan Plesník, Doporučení pro výuku na ZŠ a SŠ, 31. 1. 2008]. První
příběh tvoří osud l achtana jihoafrického jménem Gaston, který se po dle tehdejšího ředitele pražské
zoologické zahrady Petra Fejka s jistou nadsázkou stal „nejslavnějším zvířetem na této planetě“ poté,
co uplaval během ničivých povodní v létě 2002 až do Spo lkové republiky Německo. Pražská zoo
Gastonovi, kterého v čase své největší slávy adoptoval bývalý premiér Stanislav Gross, postavila
sochu. (více v příručce v PDF)
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