PŘÁTELÉ PŘÍRODY:: SRPEN 2011
Prázdniny skončily – ale neprospali jsme je!
I během dvou letních měsíců se v rámci Přátel přírody ČR děly různé věci. Například základní články Duhy uspořádaly více
než 50 táborů a informovaly o tom nejen na webu Duhy, ale i na serveru Adam.cz. Olomoucký klub Malá liška měl
v červnu jednu cykloturistickou akci do rovin Hané a v srpnu týdenní tak trochu jiný tábor Freekemp na Náchodsku, kde se
účastníci seznámili s krásnou přírodou na české i polské straně hranice. S koncem prázdnin hlásíme zájem tří organizací o
členství v našem hnutí – rozhodne o tom Rada Přátel přírody ČR, která se schází 4. září v již skoro tradičních Pardubicích.
A co nás čeká během podzimu? Především opět pořádný návrat k normálu, protože všichni už budou z dovolených zpět.
Kromě výjezdu několika našich členů na setkání Mezinárodních přátel přírody ve slovenské Rožňavě na začátku září na
konci téhož měsíce proběhne kongres NFI v rakouském Grazu, kam jede taky naše dvojčlenná delegace. Rozjíždí se činnost
několika našich základen pod hlavičkou Domů přátel přírody, vymýšlení projektů pro rok 2012, na kterých se mohou
společně podílet naše členské organizace. No je toho rozhodně spousta a doufáme, že jste na to načerpali v letošním
podivném létě aspoň trochu sil. Budou potřeba!

Povedené freekempování v Náchodě
Pestrý koktejl zážitků čekal na každého, kdo se přihlásil na týdenní tak trochu jiný
tábor s názvem FREEKemp. Ten ve druhém srpnovém týdnu společně pořádaly na
duhové základně v Náchodě Duha Velká Medvědice a klub přátel přírody Malá liška. A
protože druhá z organizací propagovala akci nejen v Česku, přivítali jsme kromě
účastníků z Čech, Moravy a Slezska také čtyři Němce. Týden od 6. do 13. srpna jsme
strávili objevováním zajímavostí náchodského výběžku a přilehlých polských krajů. Na
programu, ze kterého si 24 účastníků mohlo poskládat svůj týden, byla pěší turistika
i cykloturistika, výtvarné a hudební dílny, táboráky, koupání, divadlo, sportovní
turnaje, hry i relax. Byli jsme prostě tak free, jak to jen na „kempu“ lze. Odtud název
FREEKemp. A kde jsme všude byli a co jsme dělali? Dozvíte se zde.

Čeští Přátelé přírody jedou na zakončení Krajiny roku do slovenské Rožňavy
Na víkend 8. - 11. září připadá slavnostní zakončení kampaně Krajina roku 2010/2011
Slovenský kras/Aggtelék karst. Proběhne několik aktivit, které v Rožňavě a okolí
zajišťuje Klub slovenských turistů (Přátelé přírody Slovensko). K nim patří mezinárodní
konference o trvale udržitelném turismu v tomto regionu, výlety, setkávání a
doprovodné programy. V termínu vyhlášeném kanceláří Přátel přírody ČR pro přihlášení
účastníků z Česka se registrovalo 6 členů, kteří nás budou reprezentovat – a taky si sami
hradí účast. Můžete se už teď těšit na pestrou zprávu z akce!

Kongres Mezinárodních přátel přírody přináší změny
Pomalu se blíží 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. Na stole jsou důležité věci:
změny stanov mezinárodní organizace zaměřené na zpřehlednění struktury hnutí:
aktivnější a větší národní organizace by měly mít větší slovo než ty, které jen přežívají.
Očekává se i přijetí prvního afrického člena – Přátel přírody sdružených 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 na začátku září.

Prázdniny končí, Tamjdem začíná… hipoterapií u Ryzáčka
Jak už nadpis napovídá, začíná tamjdemová sezóna aneb nové příležitosti prozkoumat
s duhovým dobrovolnickým projektem Tamjdem český neziskový sektor, zapojit se do
práce neziskovek během víkendů a stát se tak trochu jiným dobrovolníkem.
Srdečně vás zveme na první poprázdninovou víkendovou expedici do o.s. Ryzáček, které
se zabývá hiporehabilitací dětí i dospělých s kombinovaným handicapem. O víkendu 2. –
4. září budete mít šanci podívat se do Vyšehorek (okres Šumperk) a dozvědět se více o
hiporehabilitaci – speciální rehabilitaci pomocí jízdě na koni, ovšem pozor, nic není tak
jednoduché, jak se zdá. Více…
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Staletý hanácký grunt a okolní příroda vám učarují
Zapletalův grunt se nachází v tradiční hanácké obci Krčmaň napůl cesty mezi
Olomoucí a Přerovem. Příjemné prostředí gruntu a malebnost zdejšího kraje
vás zaručeně uchvátí. Nedaleko je již zmíněné barokní město Olomouc, oblast
vápencových lomů – biosférických rezervací a na gruntu samém se zastavil
čas…
Největší hvězdy jsou v Krčmani, přijeďte se podívat! Ideální ubytování a
východiště pro výlety pro nenáročné turisty a přátele přírody. Více zde…

Pozvánky od našich partnerů
Česko - německá konference "Využití pozemkových spolků pro environmentální vzdělávání"
7. - 9. 9. 2011 * St. Marienthal v Sasku, Německo
Ubytování ve zrenovovaném klášteře, výborné jídlo, doprava na terénní exkurze a tlumočení přednášek jsou
ZCELA ZDARMA.
Místo: starobylý klášter St. Marienthal v Ostritz www.kloster-marienthal.de
Pořádá: Čmelák - Společnost přátel přírody a IBZ St. Marienthal
Více info: Lenka Opočenská, tel: 482 751 195, mob.: 777 749 312, lenka.opocenska@cmelak.cz
www: www.cmelak.cz, www.ibz-marienthal.de

Bory šumí po lučinách, exkurze Daphne – institutu aplikované ekologie
26. a 27. 9. 2011
Rádi bychom Vás pozvali exkurzi zaměřenou na možnosti revitalizací a zásahů do vodních toků, která proběhne.
Vyráží se z Prahy, procestujeme Liberecký a Karlovarský kraj, nocovat budeme v Oldřichově v Hájích. Exkurzi
povede Ing. Jiří Mejsnar ve spolupráci s dalšími odborníky.
Jak ne/revitalizovat toky? Co udělá s ne/revitalizovaným tokem povodeň? Jak a kde budovat tůně? Jak se dají
revitalizovat rašeliniště? Jak má vypadat dobrý rybí přechod?
Trasa: Praha – Turnov – Železný Brod – Oldřichov v Hájích – Jílové – Cínovec - Praha
Exkurze, ubytování a doprava je zdarma. Prosím, ptejte se a hlaste se na: simona.polakova@daphne.cz

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, že vaše akce měla úspěch, že se vám něco povedlo, když to stejně
dobře může potěšit ostatní příznivce, například na internetu či v tomto bulletinu. To,
že o sobě organizace dává vědět, přispívá k její důvěryhodnosti (pokud např. žádáte o
státní nebo městské dotace) a dokazuje veřejnosti, že opravdu žijeme. Máme aspoň
jednou týdně aktualizované stránky www.pratele-prirody.cz, kam se týdně podívá
zhruba 200 lidí, z nichž 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 můžete zasílat na hynek@pratele-prirody.cz. Těšíme se!

Základna v Náchodě: Adršpach a Broumovsko nadosah
Základna Na Zámku je srubová základna v příjemném prostředí nad
Náchodem. Je to ideální místo pro vaše turistické nebo cykloturistické akce
směřující do Adršpachu, Teplických skal a Broumovských stěn, pro
obdivovatele pohraničních opevnění a přilehlého polského parku Stolové
hory.
Ubytování je zajištěno v 6 srubech po 5 lůžkách. V dosahu je koupaliště,
obchody, náchodský zámek a centrum města. Více zde…
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