
In f o r m a t ó r i u m  školy  waldorfskej   
Týždenník učiteľov, rodičov a priateľov waldorfskej školy v Bratislave
Rok vydania: 12                                                            dátum: 11.4.2014 

Veľkonočné prázdniny :    17.4.– 22.4.2014
Nástup do školy :              23.4.2014

Veľkonočná besiedka s bazárom :   12.4.2014 od 11.00 – 15.30 hod. (plagát v prílohe)

Upresnenie programu:

Veľkonočná besiedka:  od 11.00 hod.  ( z obmedzených kapacitných možností telocvične prosíme,              
              aby sa tejto časti zúčastnili len žiaci a rodičia.)

Veľkonočný bazár:       od 12.30 hod.  ( pre širšiu verejnosť)
V prílohe informatória  si nájdete – plagátik Veľkonočného bazáru.

Milí rodičia, vrámci veľkonočného bazáru budú prebiehať aj tri dielničky financované z projektu Škola 
dokorán. Dielničky budú mať svojich kreatívnzych vedúcich, ale potrebovali by sme z Vašich radov troch 
dobrovoľníkov, ktorí budú nápomocní v týchto dilničkách. Prihlásiť sa môžete na moje číslo 0903707365.
Gabika Binderová

Akcia v nedeľu :  (plagát v prílohe)

„Biodynamické poľnohospodárstvo…rozprávka alebo reálna alternatíva?“

Kedy?     13. apríla 2014, 9.00-15.30
Kde?       Waldorfská škola, Bratislava
Lektor:    Radomil Hradil (Česká republika)

Môže niečo tak hmotné, ako narábanie s pôdou, súčasne predstavovať príležitosť pre zmysluplnú spirituálnu 
činnosť? Ako môžeme využiť sily prírody, ročného kolobehu či prítomnú konfiguráciu okolia na ozdravnú 
činnosť smerom k pôde, krajine a sebe samému? Ak chceme z prírody brať – čo jej môžeme dať? Prečo a 
akým spôsobom?

Okruhy tém:
Biodynamické poľnohospodárstvo, vznik, vývoj, situácia dnes:
- Zaradenie ekologického konceptu, situácia vo svete a u nás
- Štruktúra Poľnohospodárskeho kurzu, ako to všetko vzniklo
- Výsevné dni, biodynamické preparáty, homeopatická regulácia buriny a škodcov
- Obraz sveta, z ktorého biodynamika vychádza:
- Odlišnosť od tradičného poňatia práce s pôdou a produkcie
- Rastliny, zvieratá, pôda a krajina ako celok a živý organizmus
- Sociálne spoločenstvo na statku – podniková individualita a duch celku

O lektorovi:
Radomil Hradil (1967) vyštudoval poľnohospodársku univerzitu v Brne, pracoval v biodynamických 
podnikoch v Nemecku, Švajčiarsku a Nórsku a v ekologických podnikoch v Česku, spoluzakladal Camphill 
České Kopisty - alternatívny domov pro mentálne postihnutých spojený s ekofarmou, podieľal sa na činnosti 
zväzu ekologických poľnohospodárov PRO-BIO a na propagácii ekologických a prírodných záhrad, preložil 
Zemědělský kurz a dalšie knihy Rudolfa Steinera, je autorem knihy Česká biozahrada a ďalších publikácií.
Kurzovné:15 € dospelí, 10 € dôchodcovia; drobné občerstvenie v cene
Záujemcov žiadame prihlásiť sa vopred e-mailom: info@biodynamika.sk

Denisa Struňáková - koordinátorka iniciatívy
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