PŘÁTELÉ PŘÍRODY :: ZÁŘÍ 2011
Slovenský kras přivítal Přátele přírody ze 14 zemí, i nás
Šestičlenná skupina českých Přátel
přírody se zúčastnila akce připravené
Klubem slovenských turistů u příležitosti závěru kampaně Krajina roku
Slovenský kras/Aggtelék Karst, během
které po dobu dvou let probíhaly kulturní, vlastivědné a turistické akce
společně pro obě strany státních hranic. Prodloužený víkend s letním počasím se konal 8. - 11. září 2011 ve východoslovenské Rožňavě a jejím okolí.
Tamní krasová krajina je opravdu
specifická. Náhorní planiny plné suchomilných rostlin doplňují obrovské
jeskynní systémy, rázovití lidé, jejich
vesničky a městečka, kde se člověk
neznající maďarštinu téměř nedomluví. Právě zde se konal sraz příznivců
turistiky a gulášová slavnost k ukončení Krajiny roku. To jsme si doplnili
vlastním celodenním výletem na Silickou planinu a poznáváním místních
zvyků na vlastní kůži.
Co jsme tedy všechno viděli a navštívili? Město Rožňavu s pěkným historickým náměstím, kde jsme několikrát
neopomněli vynechat příjemnou kavárničku se zahrádkou. Silickou planinu, náhorní plošinu, kde není ani kapka vody. Jeskyni Domica, Dobšinskou

ledovou a několik méně známých (volně přístupných) jeskyní podél turistických tras. Dievčenskou skálu, kde
proběhl sraz příznivců Klubu slovenských turistů ze 14 zemí Evropy. Obec
Jovice, která připravila kulturní slavnost k ukončení kampaně Krajina roku
včetně guláše, tance a zpěvů. Hrad
Krásna Hôrka, kde probíhala tradiční
mše za poslední hraběnku. Víc se toho

za čtyři dny včetně cesty stihnout
nedalo.
Nebylo to vůbec špatné, jen nás mohlo
z Česka jet o něco více než šest. Za
klub Malá liška se účastnili David Mikulka, Zdeněk Šupina, Sabine Yildirim
a Hynek Pečinka, dále s námi byli
Mirek Prokeš z Prahy a Hanka Plavcová
z Pardubic, všichni členové Přátel
přírody ČR. Hynek Pečinka

Z jednání Rady Přátel přírody ČR v Pardubicích
V neděli 4. září se letos podruhé sešla
Rada Přátel přírody ČR, opět v Pardubicích, které jsou dobře napůl cesty
pro všechny členy rady. Na úvod jsme
přijali tři nové členy - CVČ Arabela z
Liberce, Zapletalův grunt o. p. s. z
Olomouce a Společenství severských
pánů se sídlem v Krnově. Proběhla
multimediální prezentace o činnosti

hnutí Přátel přírody a našich možnostech v něm. Řešili jsme i členskou
problematiku. Rozpracovali jsme nápady na společné projekty našich členů v roce 2012, vzájemně jsme se
informovali o aktivitách našich členských organizací v poslední době.
Opětovně jsme zvolili Mirka Prokeše
prezidentem, zabývali jsme se materi-

ály ke kongresu Mezinárodních přátel
přírody a uvítali jsme iniciativu čtyř
organizací, které chtějí v Česku provozovat Domy Přátel přírody. Jednání
bylo opravdu výživné, ale rozhodně ne
zbytečné. Výsledků z něj je spousta,
jen fotky ne.

Duhový most 2011 očima hlavní organizátorky
Sdružení dětí a mládeže Duha (naše
členská organizace) uspořádala pro své
mladší členy tradiční celostátní setkání
s názvem Duhový most. Proběhl 23. –
25. září v Náchodě. Pocity z akce shrnuje její hlavní organizátorka Šárka
Zákravská, Duha Modrá Střelka:
Jak to všechno začalo? Jednoho únorového večera mi volal Had, že byla naše
dužina požádána, zda by se neujala
pořádání Duhového mostu, tak prý
jestli bych do toho šla, jako vedoucí
celé akce. Proč to nezkusit, řekla jsem
si a kývla na nabídku. První reakce,

kterou jsem dostala na tuto zprávu,
zněla: „Ty jsi se asi úplně zbláznila,
kdo myslíš, že ti pomůže? Všichni mají
spousty rodičovských a pracovních
povinností a ty to odedřeš sama.“ To
však nezkazilo moji optimistickou
náladu, a tak jsem neváhala oslovit
mladé instruktory a odrostlejší děcka z
dužiny o pomoc. A výsledek? Vyšlo
to!!! Na účastnicích bylo vidět, že si
celou akci užívají (tedy pokud to jen
nepředstírali) a od několika mi dokonce přišly děkovné emaily.
Ráda bych touto cestou ještě jednou
poděkovala všem pomocníkům z Mod-

ré Střelky a dalším kamarádům za
úžasné nasazení, ale také účastníkům,
že byli tak skvělí, odpustili nám chyby
a my mohli s nimi strávit nádherný
víkend.
A vy,co jste se nezúčastnili? Určitě jste
měli přijet, myslím, že to stálo za to.
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noční hra – čtyři týmy
měly za úkol nalézt naši
srubovou základnu pomocí
zprávy,
kterou
nacházeli na významných
místech v Náchodě. V
sobotu dopoledne byly na
programu dílny, každý si
mohl vybrat to, co ho
zajímá.

Pokračování V pátek proběhlo slavnostní zahájení, při kterém se představily jednotlivé dužiny. Následovala

Mezi nejoblíbenější patřil
paintball, výroba šperků,
výroba černobílých fotografií, Gorka Morka či
skoky na malé trampolíně. Skoro celé odpoledne
probíhal závod „Duhový
most“, dvoučlenné nebo tříčlenné
skupinky probíhaly trasu s mnoha

úkoly (např.
rozdělání
ohně, jízda
zručnosti na kole, jízda na lodi, střelba…) po okolí Náchoda. Po kratším
odpočinku a večeři byl zahájen Duhový
bál, kde se tancovalo, vyráběly se
nádherné kravaty, motýlci a ozdoby do
vlasů, hrály hry a hlavně proběhlo
vyhlášení výsledků závodu „Duhový
most“. Pozdě v noci jsme uléhali do
spacáků a ti, co měli ještě dost energie, hráli na kytaru a zpívali skoro až
do rána.
V neděli jsme se už museli bohužel
loučit, většina dužin ještě jela na
nějaký výlet po okolí – Dobrošov, Babiččino údolí, pevnost Březinka nebo
náchodský zámek.

Šéfové kanceláří mladých přátel přírody na setkání v Praze
Každoroční, už třetí setkání vedoucích
kanceláří členů Mezinárodních mladých
přátel přírody (IYNF) proběhlo ve
dnech 18. a 19. září v Praze. Přítomni
byli zástupci holandských NivonJong,
belgičtí, rakouští, němečtí mladí Přátelé přírody a vedoucí kanceláře Duhy
Jana Šoupalová, protože v Česku mají

Mladí přátelé přírody svoji samostatnou organizaci. Setkání bylo zahájeno
pracovní
večeří,
druhý den
setkání
byl
důležitější. Na řadu přišly aktuální informace

a změny v jednotlivých organizacích,
ale hlavně přemýšlení o způsobech
lepší spolupráce a zapojení jednotlivých organizací do aktivit v rámci sítě
členů a příznivců IYNF. Příští setkání
bude zase za rok, v září 2012.

Železnice a životní prostředí: příklad z Hamburku

Severoněmecký Hamburk byl díky
svému přístupu k ochraně životního
prostředí zvolen Evropskou zelenou
metropolí 2011. Jednou z aktivit,
kterou letos Hamburk přibližuje své

zkušenosti v zlepšování kvality života svých obyvatel a
jejich přirozeného okolí, je
„Train of Ideas“ (Vlak nápadů). Ten od dubna do září
procestoval 12 evropských
hlavních měst, aby interaktivní formou propagoval, že
to jde i jinak, než je běžně
zvykem. Obyvatelé navštívených měst
se mohli přesvědčit, že lze preferovat
trvalou udržitelnost a kvalitu života.
Zajímavým příkladem je systém veřej-

né dopravy, která jezdí v Hamburku
především po kolejích. Městské a
příměstské vlaky hamburské S-Bahn
jsou například napájeny elektřinou
z vodních elektráren, z jejíž výroby
nevznikají emise oxidu uhličitého. Do
ovzduší se ho tak dostane o 200 tisíc
tun za rok méně. Dalším příkladem je
oblíbený „carsharing“, kdy několik lidí
sdílí k dopravě třeba do práce automobil, což opět vede k redukci škodlivých emisí. Více:
umwelthauptstadt.hamburg.de/

Pozvánky
Více na http://www.pratele-prirody.cz/nabidky-pro-cleny-i-necleny






GET STARTED: seminář o mezinárodních výměnách mládeže :: 15. – 23. 10. 2011 :: Grindelwald, Švýcarsko
RODINNÝ VÝLET: Litovelským Pomoravím z Horky do Lhoty nad Moravou :: 15. 10. 2011 :: www.malaliska.cz
PRAVOLEVÁ JEDINEČNÁ TUKADLAŽKA :: 26. – 30. 10. 2011 :: Rajnochovice, okr. Kroměříž
NÁSTRAHY ČARODĚJE MRAKOMORA: pobytový tábor :: 26. – 30. 10. 2011 :: Liberec :: centrum-arabela.cz
53. STEZKA – CYKLOTRASA JIŽNÍMI ČECHAMI :: 27. – 30. 10. 2011 :: 200 km na kole během 4 dní

Informujte (se) na webu Přátel přírody ČR
Přátelé přírody se zabydleli i na internetu.
Na
adrese
www.prateleprirody.cz najdete vždy něco aktuálního. Zážitky z činnosti našich členů
jsou tu ve formě článků a fotografií,

členové i veřejnost zde najdou pozvánky na naše akce. Nechybí stručné
informace o činnosti našich členských
organizací. Na stránkách je i stručné
anglické shrnutí. Rozšiřujte prosím

tento odkaz dále mezi své členy i
známé, ať se o nás (i o vašich aktivitách) víc ví! Své články, fotografie a
další materiály můžete průběžně posílat na hynek@pratele-prirody.cz.
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