
Země, kde se sny stávají skutečností
Transpedice nový Zéland

cestujeme za inspirací



Milí přátelé,
pro ojedinělou transpediční cestu na Nový Zéland a pro následný projekt Nový ZélaNd 
v Česku hledáme průkopNickou skupinu leaderů, kteří chtějí osobně věnovat část svých sil 
a schopností rozvoji naší společnosti. 

Chystáme se do země, kde se SNY stávají skutečností, a část z těchto snů chceme zrealizovat u nás 
doma. Pojďte se o to pokusit společně.

traNSpedice Nový Zéland se uskuteční od 21. ledNa do 15. úNora 2012 a dále podle dohody. 

Garantkou této traNSpedice je lenka papadakisová, majitelka firmy Expertis a propagátorka
moudrého byznysu. 

průvodci na cestě vám budou Monika Barton, koučka a pedagožka s dlouholetou zkušeností
z Nového Zélandu a jan Bím, cestovatel a poutník.



 Jak funguje občanská společnost na Novém Zélandu?  Jak místní lidé a komunity udržují hodnoty 
a principy trvale udržitelného, zodpovědného života?  Jak funguje podnikání?  Jakou roli v tom 
hraje stát?  Co to znamená být městem s dobrou komunitou?  Jak nás může Nový Zéland inspirovat 
v oblasti školství a celoživotního vzdělávání?  Jak v oblasti integrace nejrůznějších skupin – seniorů 
a seniorek, etnických a jiných menšin?

proceStujeMe Jižní ostrov a poznáme místní krásnou a drsnou přírodu i pohostinnost a svéráz 
místních lidí. 

NavštívíMe Queenstown, Centrální Otago, novozélandský Woodstock, Catlins, ostrovy ptáků, 
Invercargill, magickou zahradu Maple Glen, čeká nás Kepler track. 

SetkáMe Se s představenými maurské komunity, starostou města s nejjižněji položenou univerzitou 
na světě, reportérem místního „Radiožurnálu“, podnikateli, farmářkou, světoznámým malířem 
a fotografem, střihačem ovcí, hráči rugby, ale zcela jistě i sami se sebou.



Cestujeme za inspirativními příběhy a lidskými hodnotami.
Hledáme semínko, které chceme zasít a opečovávat u nás doma.
Chceme tvořit hezká společenství a přispívat k dobrému žití.
Nechme se obohatit a obohaťme druhé.

Kontakt: Pro více informací navštivte www.transpedice.cz nebo www.facebook.com/transpedice
E-mail: novyzeland@transpedice.cz | Kateřina Jonášová (+420 775 230 823), Lenka Papadakisová (+420 603 843 502)
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