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V Olomouci bude nový les

Vánoční dárek pro nevidomé

Na skok do Tibetu pomáhat

Ohlédnutí nejvyššího za uplynulým rokem
Milí Přátelé přírody,
rok 2011 nebyl pro přátele přírody plný dobrých zpráv. Spíše naopak. Tsunami, katastrofy
ovlivněné počasím, havárie jádra atomové elektrárny, finanční spekulace, spekulace
s cenami potravin a s tím spojená globální finanční krize a na několika místech světa dokonce hladomor.
Aby toho nebylo málo, proběhla světová klimatická konference, která oddálila možná řešení
problémů o několik let. Přitom právě v roce 2011 byla budoucnost světa změněného klimatem jasně zřetelná. Bohužel se i nadále neduhy léčí starými recepty, i když tak pomalu, ale
jistě jedeme proti zdi.
Nicméně, rok 2011 byl také dobrým rokem – zejména pro naše hnutí. V některých zemích
stoupá počet členů, přibývají také inovace, nápady a motivace našich dobrovolníků. Soustavně roste africká větev hnutí Přátel přírody, což nás obohacuje o nové zkušenosti, náhledy a přátelské kontakty. Zvlášť v tomto těžkém čase je třeba, aby Přátelé přírody podporovali solidaritu, toleranci, zdravé životní prostředí, ale taky radost z komunity přátel. Takto připraveni zvládneme
výzvy roku 2012, stejně jako jsme si věděli rady v uplynulých 116 letech naší existence.
Jménem prezidia Mezinárodních přátel přírody (NFI) a celého týmu ústředí bych vám chtěl poděkovat za výbornou spolupráci a popřát vám dobrý start do nového roku 2012.
□ Manfred Pils, prezident NFI

V Evropě přibylo chráněných území
Celoevropská síť chráněných
území Natura 2000 vzroste o
více než 18.000 km2, z toho
naprostou většinu tvoří vodní
oblasti, které představují
významné útočiště ojedinělých a nejvíce ohrožených
biologických druhů. K tomuto
aktuálnímu opatření přispěly
státy jako Velká Británie,
Francie, Belgie, Řecko, Kypr,
Maďarsko, Litva a Itálie.
Například v Británii se jedná o

devět útesů v chladných vodách Atlantiku obývané korály, mořskými členovci a také mnohými dosud neznámými
druhy. Ve Středozemním moři zase
znamená zařazení do soustavy Natura
2000 lepší ochranu pro několik druhů
mořských želv a tuleňů. Součástí sítě
chráněných území se stala ale například i litevská rašeliniště nebo solné
mokřady v Maďarsku. Pro představu,
nyní zabírá soustava Natura 2000 až
18% suchozemské plochy Evropské
unie a 145.000 km2 plochy jejich vod.
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K Vánocům vyrobili hračky pro
nevidomé děti
Členové Duhy Tangram během několika minulých měsíců vytvářeli textilní didaktické hračky pro děti z mateřské školy a pro žáky prvního stupně školy pro nevidomé v Praze 1. Zkušenosti se šitím na šicím stroji a s
prací s textilním materiálem získali v létě během
mezinárodního projektu Let's be creative together.
Proto již nebyl vůbec žádný problém v tomto novém
projektu
vytvořit velkou
sadu
měkkých
flísových hraček, kde byli kočičky, pejskové, žabičky, myšky, rybičky, ježci, sluníčka a zajíčci.
Předávání hraček bylo velmi krásné, proběhlo 13. prosince v historických prostorách školy na Hradčanech.
Každé dítko dostalo svoji novou hračku, kterou si samo
pojmenuje a může ji také použít v postýlce jako polštářek. Udělat někomu radost vždy moc potěší.
Duha Tangram je základním článkem sdružení dětí a mládeže Duha, členské organizace Přátel přírody ČR. Aktivita byla
podpořena programem Mládež v akci, Iniciativa mládeže. Také rodina Findova nám poslala celou velkou krabici vatelínu
pro vycpání hraček. Moc děkujeme.
□ Marie Wolfová, Duha Tangram, Praha

Na skok do Tibetu pomáhat
potřebným
První letošní akci uspořádal klub Malá liška z
Olomouce ve spolupráci s občanským
sdružením M.O.S.T., které se zaměřuje na
pomoc Tibetu a tibetským uprchlíkům v Indii a
na pomoc malým buddhistickým mnichům a
mniškám v indických Himálajích. Náš
Cestovatelský večer proběhl v úterý 10. ledna
opět v sále Nadačního fondu OKNO, který
tradičně hostí naše besedy a hudební
posezení.
Tentokrát se sešlo více než 30 účastníků, pro
které bylo přínosem povídání Michala Majera o
cestě do Tibetu s posláním pomáhat jedné z
místních klášterních škol, které doplňovala
Karin Majerová. Účastníci kromě fotografií a
krátkých filmů mohli ochutnat tibetský čaj
puerrh s máslem a mlékem, vyrobit si modlitební praporek s koníkem Lung'ta či zakoupit si rukodělné výrobky Tibeťanů. V
podobných akcích, které mají za cíl otevřít nám obzory a zahlodat v mysli, budeme určitě pokračovat.
□ Hynek Pečinka, KPP Malá liška, Olomouc

International Young Naturefriends: Call for participants
The training course Get Started II compliments the previous, hugely successful courses on practical organization of youth
exchanges and international project management -GetStarted and InTouch. This time the training covers topics connected
with more advanced stages of international activity preparation and focuses on more practical aspects: PR, finding participants, disseminating the results, visibility of the project and Youth in Action program, admission of participants, financial
management during the project etc.
Do you want to learn more about international youth exchanges? Are you interested in how to bring them to success and
use them for development of your own group? Do you want to find potential partners for your project? Do you want to use
the IYNF networking support framework for your youth exchanges? If your answer is YES, apply until 25 January!
The training course takes place in Glücksburg, Germany, between 3 - 11 Marchs. To find out more about the eligibility
criteria, program and other practical information, click here!
For pictures from GetStarted I click on this link. You can also watch a short movie from In Touch 2010, the previous edition of GetStarted.
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V Durbanu vznikl zárodek
dohody - Kjóto se prodlužuje
K obrázku: Karikatura durbanské konference: "Jedno
jsme snížili..." "... očekávání"

Účastníkům
klimatické
konference
v jihoafrickém Durbanu se 11. prosince podařilo
shodnout na podobě nové smlouvy, která má
ambice donutit všechny velké světové znečišťovatele ovzduší ke snižování emisí skleníkových
plynů. Podle kritiků je však plán příliš mírný, a
proto se mu pravděpodobně snížit tempo globálního oteplování nepodaří.
Byl přijatý balíček dohod, které prodloužily platnost Kjótského protokolu. Účastníci jednání se také shodli na vytvoření fondu, který by podporoval chudé země v boji proti
změnám klimatu, a konference zároveň vytyčila cestu k další smlouvě, která by zavazovala státy ke snižování emisí skleníkových plynů poté, co platnost Kjóta vyprší. Dohodu však kritizuje celá řada malých ostrovních států a rozvojových zemí,
které jsou ohroženy stoupající hladinou oceánu a extrémními vlivy počasí. Podle nich se vyjednavači shodli na nejnižším
možném společném jmenovateli a dohoda postrádá ambice usilovat o jejich přežití.
Delegáti se shodli, že od začátku příštího roku začnou pracovat na nové, právně závazné smlouvě o snižování emisí skleníkových plynů. Schválena by měla být v roce 2015 a v platnost by pak mohla vstoupit v roce 2020. Tato formulace byla
dohodnuta téměř na poslední chvíli mezi největšími hráči, tedy Evropskou unií, Indií, Čínou a Spojenými státy. Přestože
většina zúčastněných stran považuje tento výsledek za úspěch, pochyby o faktickém dopadu letošního summitu i míře
posunu v jednáních přetrvávají.
□ z materiálů Zeleného kruhu

Dánské předsednictví: udržitelnost, finance a klima
Během předsednictví v Radě EU,
které bude zastávat od 1. ledna, se
Dánsko bude držet svých priorit
zaměřených na podporu udržitelného rozvoje a hospodárného využívání
přírodních zdrojů. Dánská ministryně
životního prostředí Ida Auken prý
bude požadovat zavedení závazných
cílů v oblasti energetické účinnosti,
která podle jejích slov nabízí i ekonomické příležitosti. Dánsko nahradí

Polsko na předsednickém postu 1.
ledna 2012. Svou roli převezme v
době, kdy Evropu trápí dluhová krize a
problémy slábnoucích ekonomik.
Dánské předsednictví bude s největší
pravděpodobností čelit odporu vůči
vytváření závazných pravidel v oblasti
energetické účinnosti. Ozývají se totiž
hlasy, které zdůrazňují, že klíčovými
otázkami jsou konkurenceschopnost a
ekonomický růst. Evropská komise 15.
prosince zveřejnila plán rozvoje evropské energetiky do roku 2050, který
obsahuje pět scénářů dekarbonizace.
Podle ministra pro otázky klimatu a
energetiky Martina Lidegaarda žádný z
těchto scénářů „nemůže fungovat bez
významného úsilí o zajištění energetické účinnosti a většího využívání
OZE“.
Zastánci alternativní energie považují
plán Komise za příliš mírný. Nelíbí se
jim například, že do roku 2030 neza-

vádí závazná čísla pro omezování
emisí skleníkových plynů a využívání
OZE. Do roku 2020 přitom taková
závazná pravidla existují. Dánského
předsednictví se dotkne také Konference OSN o udržitelném rozvoji,
která se bude v červnu konat v brazilském Rio de Janeiro. Dánové se chystají využít této mezinárodní události k
prosazování evropské politiky v oblasti
udržitelného rozvoje. Očekává se
rovněž bitva o podobu Společné zemědělské politiky, horkým tématem
bude také revize nařízení REACH,
které reguluje chemický průmysl.
□ z materiálů Zeleného kruhu

Členské známky Přátel přírody na rok 2012. Vylepeny v průkazu Přátel přírody ČR fungují zároveň jako
poukázka na slevu při ubytování ve více než 1000 Domech přátel přírody v Evropě a semtam i jinde. Jsou k dispozici ve
variantách: K (červená) pro děti do 15 let, J (zelená) pro věk od 15 do 18 let, A (modrá) pro dospělé nad 18 let. Všechny
základní kluby PP a členské organizace, které mají zaplacené členské příspěvky Přátel přírody na rok 2011, je u mne mohou objednat ihned (uveďte počty K, J a A). Mirek Prokeš, mirek.prokes@nf-int.org, tel. 603 438 822
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V Olomouci vzniká nový les
pro všechny
Od roku 2008 je v Olomouci aktivní Sdružení pro Holický les, které má za cíl v
území mezi čtvrtěmi Nové Sady, Nový Svět
a Holice vybudovat sportovně-rekreační
areál. Prozatím se konají dobrovolnické
akce na podporu myšlenky, informovanosti
veřejnosti a na vyklizení území od černých
skládek.
"Poslední úklid budoucího Holického lesa
proběhl ve spolupráci s Technickými službami v sobotu 12. listopadu. Za dvě hodiny se naplnily dva kontejnery, a to jen z
polní cesty, která vede z ulice Šlechtitelů
k trati. Obsahem kontejneru se staly lednice, matrace, sedačka, počítače. Drobný
odpad z příkopů podél silnic zaplnil třetí
kontejner. Velká skládka uprostřed lesa předčila očekávání všech obsahem i rozlohou. V její likvidaci chceme pokračovat
na jaře." uveda Ivana Kalodová, předsedkyně sdružení. Více se o aktivitách sdružení dozvíte na http://holicky-les.ic.cz
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