Milí přátelé přírody,
zdravím z Olomouce a posílám stručné aktuality z dění uvnitř i okolo naší společné organizace Přátelé přírody ČR,
které by vás neměly minout

KVĚTEN 2011
PROJEKT DOBROROK NEUSPĚL. Náš projekt na setkávání a vzdělávání dobrovolníků s názvem "Dobrorok",
který jsme podali v rámci programu "Evropský rok dobrovolnictví" na Ministerstvo školství, byl bohuţel neúspěšný.
Podobně dopadla valná většina projektů. Cílem bylo uspořádat setkání českých Přátel přírody, abychom se mezi
sebou více poznali a taky si ozřejmili přínosy dobrovolnictví pro společnost. Místo toho hledáme jiný dotační
program, který by podpořil naše víkendové setkání na podzim 2011. Poradíte? Pište na hynek@pratele-prirody.cz,
díky!
PREZIDENT ODLÉTÁ DO TEPLÝCH KRAJIN. V protisměru taţných ptáků letí ve čtvrtek 12. května prezident
Přátel přírody ČR do afrického Dakaru, který je hlavním městem Senegalu. Proběhne zde čtyřdenní Prezidentská
konference Mezinárodních přátel přírody. Ta má na programu především vyladění postojů před záříjovým
kongresem Mezinárodních přátel přírody, který proběhne ve Štýrském Hradci (Graz, Rakousko). Mirkovi Prokešovi
přejme, ať se v Africe neztratí. Určitě se od něj dozvíme, jak mise dopadla.
LIBEREČTÍ PŘÁTELÉ POŘÁDAJÍ MEZINÁRODNÍ POCHOD. V sobotu 28. května proběhne "Euroregionální
pochod Dítě a příroda" z německé Ţitavy (Zittau) do Liberce. Pěšky, na kolech, na koloběţkách a jiných
minidopravních prostředcích se zastávkami u 8 stanic s úkoly poputují účastníci do cíle na Farmě dětí v Hartau .
Občerstvení sponzoruje a zajišťuje Pojišťovna IDUNA ve spolupráci s Kinderstiftung Zittau a spolupracovníky
farmy a Domu dětí. Tvůrčí dílničky a další aktivity zajišťuje Dům dětí Zittau a Farma dětí Hartau. Potěší také
návštěva u zvířátek na farmě či sportovní areál u farmy. Přidáte se? Více na http://www.prateleprirody.cz/?newsdate2=2011-05-28#newsid2
MUSSUROVA PADESÁTKA: ČLOVĚK TO MUSÍ POŘÁD HRNOUT DOPŘEDU. Před několika dny oslavil padesáté
narozeniny Jarda Biolek – Mussur, který je je šéfem duţiny Duha Klub Dlaţka z Přerova. Tři roky byl také
prezidentem Duhy. Kaţdoročně tráví stovky hodin na akcích pro děti, dospěláky s dětmi i teenagery, pořádá
koncerty populárních kapel a sportovní akce, jako Mistrovství světa v ringu. Protoţe všechny tyto aktivity nemohl
skloubit s běţným zaměstnáním, věnuje se jim profesionálně. Rozhovor s ním najdete
zde: http://www.duha.cz/clanky/694.html
NOVÝ KABÁTEK WEBOVÝCH STRÁNEK. Máme nové stránky, které teď postupně plníme obsahem a vylaďujeme
chyby. Najdete je na http://www.pratele-prirody.cz/. Rozšiřujte prosím tento odkaz dále mezi své členy i známé,
ať se o nás (i o vašich aktivitách) víc ví! Jak web vznikal a co umí, si přečtěte
tady: http://www.malaliska.cz/news/pratele-prirody-cr-maji-zbrusu-novy-web/
ČESKO-NĚMECKÉ VELIKONOCE V ZEMI SYSLŮ. 21. – 25. dubna proběhl v Českém krasu nedaleko Berouna jiţ
třetí ročník česko-německého setkání mládeţe s názvem „Winds of Change“. Stejně jako ročníky minulé měly i
tuto akci na svědomí mladí přátelé přírody z obou zemí, konkrétně Duha Velká Medvědice a NFJ Württemberg
z jihu Německa. Zemi syslů, tedy Český kras, ale i sebe poznávali ze všech stránek. Akci uspořádali ve spolupráci
s klubem přátel přírody Malá liška. Víc se dozvíte tady: http://www.malaliska.cz/news/cesko-nemecke-velikonocev-zemi-syslu/
PŘIŠLY NÁM ROČENKY PŘÁTEL PŘÍRODY 2010. Barevná reprezentativní publikace o 98 stranách na křídovém
papíře shrnující důleţité události, které ovlivnily Mezinárodní přátele přírody a jejich mladší kolegy z IYNF,
doputovala i do naší organizace. Obsahuje názory, reportáţe, rozhovory, spoustu obrázků. Počte si v ní kaţdý, kdo
zná anglicky, německy a francouzsky. Máme prozatím k dispozici 10 kusů, v případě zájmu vám jeden do kaţdé
organizace zašlu poštou. Výhledově budou i další. Napište mi na hynek@pratele-prirody.cz
S modrou oblohou!
Hynek
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