PŘÁTELÉ PŘÍRODY :: ŘÍJEN 2011
Putování moravsko-rakouským pomezím s německými Přáteli přírody
Ve dnech 24. září – 1. října organizovali ČSTS Přátelé přírody z Jablonce nad
Nisou pobyt 24 německých kolegů z
Tübingenu v penzionu "Slunečnice" v
Dolních Dunajovicích v krásném kraji
pod Pálavou na moravsko-rakouském
pomezí.
Pobyt začal pěší exkursí po Mikulově s
místním průvodcem včetně zámku a
židovského města, účastníci vyšli i na
Svatý Kopeček tyčící se nad městem.
Druhý den patřil přechodu hřebene
Pálavy přes Sirotčí hrádek a Dívčí hrady až do Pavlova.
V dalších dnech následovala návštěva
Valtic s ochutnávkou vín ve valtickém
podzemí, renesanční areál v Lednici a
Hlohovec. Nechyběla ani procházka po
státní hranici do Mikulova a návštěva
Domu česko-rakouského fóra v Dolních
Dunajovicích, kde je rodný dům Karla
Rennera, prvního rakouského kancléře
(1918) a později i prezidenta.
Stihli jsme i setkání se skupinou Přátel
přírody z našeho domovského klubu z

Jablonce nad Nisou, které proběhlo ve
vinném sklípku v Dolních Dunajovicích.
A pochopitelně jsme navštívili i muzeum pravěkých lovců mamutů v Dolních
Věstonicích se světoznámou Venuší.

Program pobytu jsme vyplnili beze
zbytku a myslíme si, že jsme udělali
kus propagace Jižní Moravy, do té
doby většině našich dlouholetých přátel neznámé.
□ Vlastimil Staněk

Malá liška: ani ne po roce je nás už padesát
baru Garch na olomouckém Šibeníku.
Dvacítka účastníků si našla čas na
poznání ostatních malých lišek a lišáků, protože ne všichni chodí na všechny akce (turistika, výtvarka, zpívánky)
a neměli se tak příležitost zahlédnout.
Během večera přistoupila do klubu
jako náš 50. člen Mirka Němcová,
nevystoupil nikdo.

Ve čtvrtek 13. října večer se konalo
velmi neformální setkání členek a
členů klubu přátel přírody Malá liška
ve velmi neformálním prostředí Blues

A co se vlastně dělo? Spontánní a neorganizovaná zábava sestávající ze
scénky parodující Hynkův rozhovor pro
Kdy-kde-co (Iveta, Betty), ochutnávka
sýrových fondue - místní speciality
(Mirka a spol.), kytarohraní (Světlana,

Hynek, Anděl a další) a zpěvu a povídání (téměř všichni). Protože se setkání uskutečnilo přesně na den Andělových narozenin, dostal oslavenec i
několik dárků. Hynek uvedl několik
zásadních akcí, které nás v blízké
budoucnosti čekají.
Každý se myslím bavil skvěle, někdo
poseděl chvíli, někdo déle a poslední
vyklidili pole kolem půlnoci stylovým
rozhozením vizitek Malé lišky mezi
"cizí" osazenstvo baru se slovy "To
abyste věděli, s kým jste tu dnes seděli."
□ Hynek Pečinka

Dar času - aneb Přidejte své hodiny dobrovolnické práce
Evropský rok dobrovolnictví (EYV) se
snaží přitáhnout pozornost k přínosu
dobrovolnictví napříč Evropou. A dělá
to nejrůznějšími způsoby. Chce totiž
mimo jiné vyčíslit počty hodin, kterými
dobrovolníci přispějí evropské ekonomice.
Na stránkách EYV lze například najít
formulář, do něhož každý dobrovolník,
který se zaregistruje, může zapsat svůj
příspěvek k roku dobrovolnictví - počet

hodin, které stráví nějakou dobrovolnou prací v některé z oblastí dobrovolnictví za celý tento rok. Počty hodin se
sčítají - podle měst a zemí.
Formulář najdete zde. Kromě toho
každému přihlášenému počítač hned
jmenovitě vygeneruje „Certifikát“ o
počtu hodin.
Podpořte Českou republiku a zapište
také své hodiny dobrovolnické práce

ve svém sdružení! Sdílejte možnost
„darování času“s přáteli! Vysvětlující
článek v angličtině najdete mj. na
stránkách Youth Forum.
□ Převzato z Adam.cz
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Change of Winds: Všechny chutě Švábska v pěti dnech

Malá liška – klub přátel přírody z Olomouce, Duha Velká Medvědice a skupina německých Přátel přírody (NaturFreunde) z jihoněmeckého Metzingenu uspořádaly ve dnech 28. září - 2.
října poznávací cestu do německého
Švábska, kraje na pomezí dnešních
spolkových zemí Bavorsko a BádenskoWürttembersko. Olomoučtí tak dostali
možnost blíže poznat region Švábský
Alb, nacházející se nedaleko Stuttgartu v jihozápadním Německu. Motivem
akce bylo hledání odpovědí na otázky:
Co můžeme ve svém životě změnit
a co dělat jinak, abychom za sebou
nechávali co nejmenší spoušť? A stojí
vůbec za to chovat se šetrně
k přírodě?

s místním
vinařstvím.
Dozvěděli
jsme
se
také, že se
městu daří
podporovat
turistický
ruch
v bývalém
továrním
komplexu
vyrostl po
rekonstrukci
areál zlevněných
obchodů
světových
značek
především
textilního zboží. V rámci těchto slev
každoročně
„výprodejové“
město
navštíví stovky tisíc turistů.
Po prohlídce města nás místní Přátelé
přírody odvezli do jejich Naturfreundehausu – domu přátel přírody Falkenberg. Ten se nachází v okrajové části
městečka na hřebenu pohoří obklopujícího údolí Metzingenu. Vlastní dům
má část ubytovací a společenskou
s barem a kuchyní. Slunce nás vytáhlo
na venkovní posezení s přilehlým dětským hřištěm a nádherným výhledem,
jak na město, tak na celou okolní
krajinu, pahorkatinu Švábského Albu,
lemovanou porostem lesů, ovocných
sadů a vinohradů.
O téměř stoleté historii místních Přátel přírody a jejich domu jsme se
dozvěděli více v prezentaci šéfa skupiny Reinera Wilhelma řečeného Willy.
Naši organizaci a naše aktivity zase
představila Pavla Dosedělová.

Šestnáct českých účastníků cesty vyjelo z Prahy expresním autobusem do
Norimberka a odtud vlakem do Stuttgartu. Pověstná přesnost německých
drah tentokráte zklamala a na přestupní stanici v předměstí Stuttgartu
jsme čekali třičtvrtě hodiny na přípoj
do Metzingenu. Zde nás organizátoři
poněkud zaskočili, kdy si po více než
desetihodinové cestě na nás připravili
prohlídku města. Unikátem města je
jeho centrum se sedmi původními
historickými objekty (Keltern) sloužícími dodnes službám souvisejícími

Během pobytu jsme absolvovali několik výletů. První z nich, kterým byla
čtvrteční návštěva biofarmy „Bleiche“
v Dettingenu provozovaného diakonií,
kde jsou zaměstnáváni mentálně postižení klienti z okolních vesnic, si
zaslouží
samostatný
článek
v některém z příštích bulletinů.
Odtud jsme se přesunuli do místní
pekárny. Pekárna je kamenný patrový
domeček, kompletně vybavený na
pečení chleba, koláčů atd., a místní
občané mají možnost si ji vypůjčit.
Pod vedením zdatné pekařky Sabine
Yildirim, která ostatně zajišťovala
celý náš pobyt, jsme si každý připravili
ze základních surovin slaný koláč
(Kümmelkuchen), který jsme si upekli

v peci na dřevo a snědli s ochutnávkou
čerstvého červeného burčáku. Znamenitá místní vína jsme měli možnost
ochutnat na večerním posezení ve
vinařském muzeu v Sieben Keltern.
V pátek jsme absolvovali exkurzi na
přečerpávací
vodní
elektrárnu
v Glemsu a odpoledne jsme navštívili
biosférickou rezervaci v bývalém vojenském prostoru v Münsingenu.
Záměrem Přátel přírody je osvětlovat
a přibližovat veřejnosti nejvýznamnější přírodní lokality zařazené do evropské
klasifikace
Natura
2000.
V Německu Přátelé přírody už několik
let propojují jednotlivá území patřící
do systému Natura 2000 např. cyklotrasami či turistickými stezkami, což
vzhledem k počtu a hustotě těchto
chráněných lokalit v Německu není až
tak nemožné.

V sobotu jsme měli nejnáročnější den,
kdy jsme prošli napříč celým údolím
po turistické trase „Natura Trail“
z Falkenbergu na chatu Rohrauer
Hűtte. Cestou jsme navštívili Dům
přátel přírody Waldheim, rozhlednu
Hohe Warte a Kluzké skály s vyhlídkou
na celé údolí. Otevřel se nám nádherný pohled do krajiny s pozůstatky
starobylé pevnosti Hohenurach. Výlet
zakončil společenský večer na Rohrauerově chatě (pojmenované po
jednom ze zakladatelů hnutí Přátel
přírody) s pozvánkou do Olomouce,
posezením u kytar a zpěvem českých a
německých písní.
Na závěr bych rád poděkoval za přípravu mezinárodního setkání Hynku
Pečinkovi, Štěpánce Štrajtové a Pavle
Dosedělová z naší strany přípravného
týmu a Sabine Yildirim, Reineru
Wilhelmovi a Günteru Fischerovi z
druhé, německé strany. Přátelé
z Německa nás na oplátku navštíví
v roce 2012 během Velikonočních
svátků.
□ Zdeněk Beil, spokojený účastník
□ foto Zdeněk Šupina
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Generation Awake: Vaše rozhodnutí mění svět
Chcete žít svůj
život naplno a zároveň respektovat
přírodu?
Projekt
Generation Awake
je určen pro vás.
Jde jen o to otevřít
oči a vidět, jaké
jsou naše spotřebitelské zvyky a jejich
vliv na přírodní zdroje Země. Jste-li
součástí projektu Generation Awake,

pak víte, že vaše zvyky mění nejen váš
svět, ale celou planetu.
Jak? Celý život je prodchnutý řadou
rozhodnutí a každodenní chytrá rozhodnutí dělaná s ohledem na životní
prostředí mění váš život a život vaší
rodiny a přátel. Za prvé ušetříte peníze a zlepšíte svůj životní styl – a pomůžete také ekonomice. A navíc vaše
chytřejší spotřebitelské postupy změní

vaše město, vaši zemi, Evropu a planetu ve zdravější a udržitelnější místo.
Podívejte se na iniciativy Evropské
unie a zjistěte, jak svými rozhodnutími můžete změnit svou osobní pohodu
a kondici celé planety. Více najdete (v
češtině)
na
stránkách
projektu
http://www.generationawake.eu/

Krnovský klub Orsej – fajn akce pro rodiny s dětmi

V českém Slezsku, v okolí města
Krnova, působí klub přátel přírody
Orsej. Jak se jim v poslední době
dařilo? Dobře!

Členové bývalého členu
oddílu Dakotů uspořádali s rodinami v létě
tábor v Karlovicích (20
osob). Říjnová víkendovka se konala na
chalupě v Hynčicích (21
účastníků). Malá drákiáda se konala v Holčovicích (12). Drákiáda
pro rodiny se bude
konat v Ostružné na
chatě Anežka (asi 25
účastníků). Dvě početné rodiny jedou do
Vsetína (4 + 9). Klub
seniorek si udělal výlet
na hrad Šelemburk, do Hynčic a do
Ostravského divadla.(6 +6 +7).
□ Miroslava Šimarová

Na skok za velkou louži: Přátelé přírody jsou i v USA
Zakladatelé kalifornských Přátel přírody
(Naturefriends
Corporation)
přicestovali do USA na počátku 20.
století většinou z Německa, Rakouska
či Švýcarska jako odborníci ve svých
profesích. Také ve své nové vlasti
chtěli na konci těžkého pracovního
týdne unikat s podobně naladěnými
lidmi ven do přírody. I když je to
v současnosti velmi populární, tenkrát

bylo v Americe vandrování jako zábava docela novinkou.
Během svých výletů kolem San Franciska objevili Přátelé přírody dva
pěkné pozemky – jeden nedaleko národního parku, jehož obrovské cypřiše
výletníkům připomněly Schwarzwald,
pohoří
v jihozápadním
Německu;
druhý pozemek našli u Oaklandu, kde
se jim otevřel
úžasný
pohled
na zátoku San
Franciska. Tady
zbudovali
dva
Domy
Přátel
přírody,
třetí
pak
nedaleko
Los Angeles, a
k tomu
ještě
jednoduchou
útulnu
v blízkých kopcích. Stejně jako
tenkrát
v Evropě, i zde
stavěli členové
své Domy namá-

havě sami a materiál museli do těchto
odlehlých končin pracně dopravit.
Přes všechny překážky ale vyrostly
pěkné Domy ve stylu švýcarských horských chat. V současnosti jsou v USA
stále jen čtyři, právě tyto Domy Přátel přírody.
Kalifornští Přátelé přírody stále pečují o své evropské kořeny. Stále jsou
mezi námi členové, kteří mluví německy nebo zpívají tyrolské písně.
Funguje i soubor lidových tanečníků
v alpských krojích a muzikantů hrajících tradiční lidovky. Hodně navštěvované jsou naše vlastenecké večery a
oslavy.
Jsme organizace velmi přátelská rodinám, které jsou ještě stále rády spolu
venku a přitom se zajímají o poklady
přírody. Rádi přivítáme v našich Domech další Přátele přírody ze staré
vlasti. Klidně se přihlaste! Kontakt:
susiraub@sbcglobal.net,
www.naturefriendscorporation.com
□ Christine Lemor-Drake, překlad
Hynek Pečinka
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Hynek Pečinka: Věci se mají dělat pořádně, nebo vůbec
V říjnovém čísle olomouckého kulturně
informačního měsíčníku Kdy-kde-co vyšel
rozhovor s místopředsedou klubu přátel
přírody Malá liška, který vám tímto přinášíme.
Co Vám v poslední době udělalo radost?
Na začátku září jsem strávil čtyři dny ve
Slovenském krasu na mezinárodním setkání
přátel přírody a turistiky. Bylo fajn poznat
nové kraje a nové lidi, stejně jako potkat
v Rožňavě ty, které už znám delší dobu.
Máte svoji oblíbenou knihu – knižního
hrdinu?
Mám, Malého prince. Poprvé jsem tuto
knihu četl, když mi bylo deset, a moc mě
nebavila, ale až když jsem to náhodou
zkoušel v dospělosti znovu, otevřel se mi
docela jiný pohled na svět kolem sebe.
Všem ji proto doporučuji.
Kde nebo co se Vám v Olomouci líbí?
Z Olomouce bych se asi nedokázal odstěhovat, bydlím tu odmala. Hodně oceňuji, jak
v poslední době ožívají a vybarvují se
pozapomenutá zákoutí, přibývají možnosti
pro aktivní volný čas a také kulturní akce,
které si místní pořádají sami, jako například masopustní průvod v Neředíně.
Bez čeho byste se v životě neobešel?
Jednoznačně bez přátel, lidí s podobným
smyslem pro humor a podobnými zájmy. A
také bez míst, kde se spolu můžeme potkávat a pak vzpomínat na společné zážitky.

Váš oblíbený citát, životní krédo…
Věci se mají dělat pořádně, nebo vůbec.
Které vlastnosti si na lidech vážíte, která
je Vám naopak cizí?
Oceňuji všechny aktivní lidi, kteří dělají
něco pro druhé a nic za to nečekají. Mám
rád, pokud se lidé dokážou spolu domluvit,
a nemám rád polovičatost, nedůslednost,
přešlapování na místě, agresivitu a pomluvy.
Jakou hudbu rád posloucháte?
Mám docela široký rejstřík, do nějž se
vejde rock, folk, bluegrass, beat, gospel…
Jednodušeji by se mi odpovídalo na otázku,
jakou hudbu neposlouchám…
Zaujal Vás v poslední době nějaký film,
divadelní představení, výstava…
Byl jsem se na jaře podívat na výstavu
Olomoucké baroko pořádanou Muzeem
umění. Ale jinak jsem pohlcen akcemi
našeho klubu Malá liška, protože děláme od
každého něco, i tu kulturu.
Jaké máte plány?
Těch je… Na konci září odjíždíme do jižního Německa objevovat přírodu a lidi. Na
podzim rozjíždíme šestistranný evropský
projekt MOVE IT na podporu mládeže ohrožené násilím. V létě nás čeká zájezd do
Skotska a tábor v Aggteleckém krasu
v Maďarsku. Kromě těchto velkých akcí
pořádáme téměř každý týden nějakou
menší. A do toho bych měl ještě chodit do

práce, abych na to všechno vydělal peníze,
protože funguji jako dobrovolník.
Chcete něco vzkázat našim čtenářům?
Můžete se rozhlédnout po svém okolí a
podpořit lidi, kteří dělají pro ostatní nezištně dobré věci. Nominujte je na ocenění
pro dobrovolníky Křesadlo, které se letos
poprvé uděluje i v Olomouckém kraji.
Podrobnosti jsou na www.kresadlo-ok.cz,
budou i v místním tisku.
□ Ivana Dosoudilová

Barevné dojmy z kongresu ve Štýrském Hradci
Na konci září jsem se
zúčastnila
kongresu
Mezinárodních přátel
přírody v rakouském
Grazu. Jsem nadšená
z energie, kterou
účastníci z různých
zemí,
kontinentů
dávali do snahy o
zachování rovnováhy
v přírodě, ve společnosti v současnosti i v
budoucnosti,
jak
společná
myšlenka
byla vlastní lidem z
rozdílných kontinen-

tů, kultur, náboženství.
Při prezentaci afrických delegátů
jsem si uvědomila, jak si mnohdy málo
vážíme základních, pro nás samozřejmých věcí, jako je obživa, vzdělání,
ale třeba i cestování. Význam takových setkání podle mě přesahuje i do
dalších oblastí života, určitě přispívá k
oslabování rasismu, extremismu, posiluje toleranci a pochopení pro potřeby
i různost druhých, ať již národů, tak
lidí ve městě, ulici, domě, v rodině.
Tak ať se nám daří přispívat k dobré
věci dál a získávat pro to širší veřejnost!
□ Hana Plavcová

Společně žít přírodou – nová příručka: “A shared live experience of nature”
Trojjazyčná příručka Mezinárodních
přátel přírody (NFI), představená
poprvé na jejich zářijovém kongresu
v rakouském Grazu, se zabývá aktivitami v oblasti životního prostředí.
Podle generálního sekretáře NFI Christiana Baumgartnera je účelem manuálu
„motivovat
Přátele
přírody
k diskusím o vztahu klimatické změny

k migraci a aktivně propagovat integraci migrantů.“ Čtenář v něm najde
aktivity a projekty - příklady dobré
praxe čerpající z partnerství evropského Severu a Jihu a aktivit posilujících společný evropský duch. Příručku
v anglicko-německo-francouzské mutaci si můžete zdarma stáhnout na
www.nf-int.org/migrationshandbuch
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