PŘÁTELÉ PŘÍRODY:: ČERVENEC 2011
Přátelé přírody nabízejí spolupráci: společně se daří líp!
V polovině července odešel přátelský mail asi 40 malým i velkým českým organizacím,
které jsou nám programově blízké. Rádi bychom je uvítali v hnutí Přátel přírody ČR,
abychom mohli společně sdílet zkušenosti a vzájemně si pomáhat při realizaci a rozvoji
aktivit pro členy i veřejnost a vyuţít výhody „síťování“ organizací. Nabídli jsme např.
přímou linku k mezinárodním sociálním a ekologickým projektům, výraznou slevu pro
zájemce o aktivní trávení volného času v síti 1.000 Domů Přátel přírody v Evropě, Asii,
Africe a Americe, know how a spolupráci na aktivitách. Rádi uvítáme dobré nápady a
zkušenosti těchto organizací.

Duhové děti z dětských domovů poznaly bídu i radost v ukrajinském sirotčinci
Duha Zámeček (základní článek naší členské organizace Duha) uspořádala nevšední
expedici třicítky dětí z 13 dětských domovů do sirotčince v ukrajinském Mukačevu.
Nápad se zdál na začátku šílený. Organizátoři netušili, jak si naše děti, které jezdí
v létě spíše na pobyty k moři nebo na chatu, zvyknou na místní skromné poměry. Vše
dopadlo nad očekávání. Většina dětí z českých děcáků by se za svými novými
ukrajinskými kamarády chtěla co nejdříve vrátit.
Neskutečná chuť na řízek, teplou sprchu a záchod s prkýnkem. To vše cítili kluci
a holky po návratu z Mukačeva. Jedli tam třikrát denně neslanou a nemastnou kaši či
kolínka, mučila je ledová voda ve sprše... více

Pěšky či na kole krajem krále Ječmínka
Dávat si v létě pauzu v činnosti není vůbec moderní. Klub přátel přírody Malá liška z
Olomouce proto vyrazil na výlet a navzdory dovoleným měla akce 20 účastníků. Půlku
na kolech, půlku pěších.
Cyklisté vyrazili z Olomouce do Kojetína a dále přes Tovačov opět do Olomouce (asi 90
km), pěší to měli jednodušší - šli pouze z Kojetína do Tovačova (12 km), na druhou
stranu se zas plahočili sluncem zalitou hanáckou prérií. Obě skupiny se potkaly v
Tovačově, kde probraly záţitky a dojmy a společně se občerstvily. Tentokrát přišlo 5
lidí, co s námi byli poprvé. Zvlášť o dovolených se to cení.

Krajina roku 2010/2011 Slovenský kras bude zakončena v Rožňavě
Na víkend 8. - 11. září připadá slavnostní zakončení kampaně Krajina roku 2010/2011
Slovenský kras/Aggtelék karst. Proběhne několik aktivit, které v Roţňavě a okolí
zajišťuje Klub slovenských turistů (Přátelé přírody Slovensko). K nim patří mezinárodní
konference o trvale udrţitelném turismu v tomto regionu, výlety, setkávání a
doprovodné programy. Můţete se zúčastnit i vy, čeští Přátelé přírody se tam také
chystají. Máte-li zájem, ozvěte se do 15. 8. 2011 na e-mail info@pratele-prirody.cz.
Ubytování, program a plná penze vyjdou zhruba na 55 EUR, pojedeme společně vlakem.
Organizátory můţete kontaktovat přímo – p. Marek Markušovský mmarkusovsky@sny.sk.

Hamburg, Evropské zelené hlavní město roku 2011
Letošním vítězem ocenění Evropské zelené hlavní město se stal Hamburk. Za posledních
několik let se toto město stalo příkladem pro ostatní, pokud jde o šetrnou městskou
dopravu. Nejvíce zaujala kvalitní síť městských vlaků propojující centrum Hamburku
s předměstími. V předchozím roce 2010 získal ocenění švédský Stockholm za přínos ke
zkvalitnění ţivotního prostředí: sníţení hlukových emisí, nové normy pro čistší vodu,
inovativní přístup ke sběru komunálního odpadu a také za to, ţe 95% jeho obyvatel ţije
méně neţ 300 metrů od nejbliţší zelené plochy.
Evropské zelené hlavní město je ocenění udělované od roku 2006 Evropskou komisí za
přínos ve zkvalitnění prostředí pro ţivot ve městech.
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Pod krnovským nebem pro rodiny s dětmi
Poslední sobotu v červnu se konala ve slezském Krnově akce pro rodiny s dětmi. Pro
děti byly připraveny soutěţe ve střelbě z kuše, závod na koloběţkách, bludiště, tvořivé
dílny, minikino a mnoho dalších.
Dobrovolníky zajistily organizace Duha Vega, Duha Orion, Přátelé přírody
Orsej, Českobratrská církev evangelická, KS, Rodina rodině Slezské diakonie. Pro rodiče
a kolemjdoucí se konal koncert místní hudební formace Angels a hostující kapely Proti
proudu 30 z České Lípy.

Přátelé přírody mezi Libercem a Grazem
Mezi Libercem a Grazem, nebo pro staromilce Štýrským Hradcem? Zní to divně? Před
třemi lety se v Liberci konal kongres Mezinárodních přátel přírody. Ani jsme se nenadáli
a je tu další kongres, tentokrát v rakouském Grazu - proběhne na konci září 2011.
Kaţdá organizace Přátel přírody na něj měla připravit přehled aktivit, kterým se v
uplynulém období věnovala.
Ty naše jsou obsaţeny v 12stránkové zprávě s doprovodnými fotografiemi. Stáhnout si ji
můţete v české a anglické verzi zde.

Kulatý stůl neziskových organizací s profesorem Karlem Eliášem řešil otázky veřejné
prospěšnosti nejen v občanském zákoníku
Kulatý stůl s prof. Dr. JUDr. Karlem Eliášem, klíčovou osobností přípravy zásadní normy
občanského práva – budoucího Občanského zákoníku (dále jen OZ), se konal v pondělí
18. července 2011 v Evropském domě v Praze. Diskuse se účastnily téměř čtyři desítky
zástupců neziskových organizací pracujících v oblasti výchovy dětí a mládeţe, ţivotního
prostředí, sociálních sluţeb a dalších spolků, také zástupci ministerstev, několik
senátorů a poslanců či jejich asistentů. Ţivě se debatovalo o statutu veřejně
prospěšných organizací (dále jen VPO) a o spolkovém právu v navrhovaném Občanském
zákoníku. Kulatý stůl pořádala Česká rada dětí a mládeţe v rámci Evropského roku
dobrovolnictví 2011, který si klade za cíl vytvořit dobré podmínky pro činnost
dobrovolníků. Více na www.adam.cz

Kongres Mezinárodních přátel přírody přináší změny
Pomalu se blíţí zářijový kongres Mezinárodních přátel přírody, který proběhne
v rakouském Grazu. Přátelé přírody ČR na něj vysílají dva delegáty, kteří budou mít
k otázkám, co kongres otevře, s sebou stanovisko naší rady. Právě na konci července
dorazily do Prahy materiály, kterými se bude kongres zabývat. Kromě politicky
zaměřených návrhů německých Přátel přírody týkajících se např. evropské energetické
politiky jsou na stole důleţité věci: změny stanov mezinárodní organizace zaměřené na
zpřehlednění struktury hnutí: aktivnější a větší národní organizace by měly mít větší
slovo neţ ty, které jen přeţívají. Očekává se i přijetí prvního afrického člena – Přátel
přírody sdruţených v organizaci CASE z Toga. Kongres přijme i plán činnosti
Mezinárodních přátel přírody na období 2011 – 2014. Se všemi návrhy se seznámí
členové rady českých Přátel přírody na své schůzi v polovině září.

Dávejte o sobě vědět. Potěšíte sebe i ostatní!
Nenechávejte si pro sebe, jak dopadly vaše akce a jaké další plánujete. Je škoda
nechat si pro sebe, ţe vaše akce měla úspěch, ţe se vám něco povedlo, kdyţ to stejně
dobře můţe potěšit ostatní příznivce, například na internetu či v tomto bulletinu. To,
ţe o sobě organizace dává vědět, přispívá k její důvěryhodnosti (pokud např. ţádáte o
státní nebo městské dotace) a dokazuje veřejnosti, ţe opravdu ţijeme. Máme aspoň
jednou týdně aktualizované stránky www.pratele-prirody.cz, kam se týdně podívá
zhruba 200 lidí, z nichţ někteří by na vaši akci třeba rádi přišli, jen kdyby o ní věděli.
Další kanál je tento bulletin, kde má informace trvalejší hodnotu. A pak samozřejmě
výroční zpráva o činnosti, která k vám doputovala právě v těchto dnech. Materiály na
stránky a do bulletinu můţete zasílat na hynek@pratele-prirody.cz. Těšíme se!
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