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Zima u Přátel přírody

Rozhovor s Mirkem Prokešem

Pozvánka na Donské kozáky

Spolupráce Hanáků se Šváby bude probíhat i nadále
Ve dnech 27. - 30. ledna se uskutečnila cesta zástupců klubu Malá liška do
jižního Německa. Cílem naší cesty
bylo domluvit se na další spolupráci
Malé
lišky
s Přáteli
přírody
z Metzingenu.
Z Česka jsme odjeli jako tříčlenná
výprava, na místě se nám věnovala
naše stará známá Sabine s kolegy
Willym a Marcusem. Doposud se naše
spolupráce týkala akcí převážně pro
mládež. Od roku 2012 chceme jít ještě
dál a začít budovat pevnější vztahy
mezi členy obou partnerů i k místům,
kde naše organizace působí. Proto
jsme na rok 2012 naplánovali dvě
společné akce - první o Velikonocích
na Hané a druhou na konci září
v regionu Švábský Alb, odkud naši
partneři pochází. V dalších letech by
to mělo být podobně.
Setkání probíhalo v Domě Přátel příro-

dy Falkenberg
s příjem
ným
ubytováním,
jídlem i
okolím.
Zde
se
také
hned po
našem
příjezdu,
v pátek
uskutečnil VzpoVzpomínkový večer na koncentrační tábor
Buchenwald, kterého jsme se zúčastnili. Děkujeme našim německým partnerům za pohostinnost během celého
pobytu - oceňujeme ubytování a stravu zdarma i přispění na cestovní náklady. Moc si toho
vážíme.
Cestou zpět jsme
navštívili
jednoho
z našich organizátorů
Martina
Haberleho,
který je na roční stáži
Evropské dobrovolné
služby u neziskové
organizace
v Mnichově.
Spolek
Buntkicktgut se věnu-

je preventivním programům pro děti a
mládež. Martinovým úkolem je organizovat pouliční fotbalovou ligu pro
kategorii starších žáků. Mimochodem,
rozhovor s ním jste si mohli přečíst
v listopadovém bulletinu Přátel přírody.
Během čtyř dnů jsme toho zvládli
docela hodně, ale to je teprve začátek
spolupráce. Velikonoční akce je už
zkraje dubna a my doufáme, že si
uděláte čas poznat německé přátele a
společně s nimi i kus střední Moravy.
□ Pavla Dosedělová, Štěpánka Štrajtová, Hynek Pečinka, KPP Malá liška,
Olomouc

Mirek Prokeš: Jak to bylo, jak to je
Miroslav Prokeš, prezident českých Přátel přírody, je
člověk mnoha povolání a zájmů, jak už to u lidí aktivně se
zajímajících o věci kolem sebe a možnost jimi pohnout
zkrátka mají. Rozhovor s ním vznikl na začátku tohoto
roku, ale kromě současnosti se vrací i do minulých dob.
Co tě živí a co bys chtěl, aby tě živilo?
Bezplatně pracuju cca v 15 neziskových nestátních, ale i
státních či městských organizacích a orgánech, ale když
potřebuju peníze, jdu provádět turisty po Praze i jiných
městech a krajinách – v angličtině, němčině, ruštině a
švédštině. Předloni jsem se taky začal učit čínštinu. Dělejte
to taky, budete ji potřebovat!
Hodně cestuješ. Za čím - a co ti to dává a co ti to bere?
Naše rodina nikdy neměla chatu nebo chalupu, dovolené a
prázdniny jsme úmyslně trávili pokaždé v jiném koutě naší
vlasti. Postupně jsem si rozšířil obzory o socialistickou a

ostatně ve východním bloku byli maďarští Přátelé přírody,
masová turistická organizace, jeho členy po válce bez
přestávky. V roce 1991 proto obnovil Československé
turistické sdružení Přátelé přírody (založené u nás v roce
1923 německojazyčnými sociálními demokraty) a Vídeň
potvrdila jeho kontinuitu s předválečným spolkem Die
Naturfreunde. Sdružení dětí a mládeže Duha v roce 1991
nezávisle vstoupilo do Mezinárodních mladých přátel
přírody (IYNF). Protože v jednom státě smí být jen jedna
organizace PP se svou mládežnickou složkou, založila Duha
spolu s jabloneckými a libereckými Přáteli přírody v roce
1994 trojčlennou konfederaci Přátelé přírody ČR, která se
stala nejprve přidruženým a v roce 1999 řádným členem
NFI.
Který z ideálů Přátel přírody je ti nejbližší a proč?
Za nejskvělejší považuji, že na rozdíl od řady čistě ekologických organizací (NFI je členem Green 10, v Bruselu sídlící lobbystické platformy neziskových organizací) jsou Přátelé přírody praktickým jediným
mezinárodním sociálně ekologickým hnutím,
nyní se sílícími odnožemi také na africkém
kontinentu.
Jsi doktor přírodních věd. Co jsi vystudoval
a co ti to přineslo do života?
Už ve svých devíti letech jsem se rozhodl stát
se astronomem, tvrdě jsem za tím šel, astrofyziku jsem vystudoval a pět let (než mě
normalizátoři za můj hlavní podíl na organizaci pohřbu Jana Palacha vyhodili) také vědecky
pracoval na ondřejovské hvězdárně. I když
jsem měl nástupní plat 1400 Kč měsíčně a
tuhle vědu už dávno nedělám, nikdy jsem
toho nelitoval – je to úžasné dobrodružství a
do života mi to dalo systémový přístup a neuvěřitelný nadhled. Když někdo rozumí procesům, které probíhají miliardy let na vzdálenostech bilionů kilometrů, ani v politice nebude mít výhled
omezen horizontem příštích voleb nebo hranicemi jednoho
státu nebo města. Ty souvislosti…

později (od roku 1983, kdy jsem se dostal na letní kurz
švédštiny do Uppsaly) i o kapitalistickou cizinu. Nyní kromě
organizování mezinárodních výměn mládeže a cykloturistických putování mne občas zvou na sociální fóra či semináře
a mezinárodní konference proti rasismu, za dětská práva
nebo v oboru ekologie a udržitelného života. Ministr
Schwarzenberg mne už dvakrát jmenoval členem Rady
Česko-německého diskusního fóra.

Vydařená mezinárodní cyklojízda, trek do základního tábora pod Mt. Everestem či uspořádání akční konference, jaké
umí např. protirasistická síť UNITED.

Kde jsi byl nejdál?

Máš nějaké předsevzetí nebo přání do nového roku?

Vlakem v Lisabonu, Aténách, Istanbulu, lázních Anapa u
Černého moře, St. Petěrburgu či Göteborgu, autobusem v
Tallinnu či Madridu, lodí v Helsinkách, letadlem v Japonsku, USA a Durbanu (JAR).

Přeju všem kromě zdraví, štěstí a osobního úspěchu také,
aby zažili nenásilnou změnu mafiánského kapitalismu na
něco, co jsem poznal ve Švédsku, prostě takovou Sametovou revoluci 2. Ale o to se budou muset přičinit i sami.

Byl jsi v roce 1994 u založení Přátel přírody ČR. Jak k
tomu došlo a čí to byl nápad?

A co bys přál organizaci PPČR, jejíž jsi prezident?

Bývalý ředitel CK Sportturist JUDr. Jan Černý o existenci a
aktivitách mezinárodního hnutí Přátel přírody (NFI)
založeného v roce 1895 věděl ještě za doby socialismu,

Jaký by byl tvůj ideální den?

Té přeju hodně mladého entuziasmu, skvělých nápadů i
akcí a ty pak vyústí v to, že se v Česku stanou tak známými
a vlivnými jako v Německu (cca 100 poslanců Bundestagu z
různých stran) a v Rakousku (spolkový prezident).

Co je u nás nového…
Liberečtí Přátelé přírody chystají Euroregionální
pochod
Už máme termín našeho každoročního euroregionálního pochodu, který pořádáme společně s německými Přáteli přírody ze Zittau. Letos pochod proběhne
28. května a cíl bude opět na farmě dětí v Hartau. Pokud si v tomto termínu
naplánujete návštěvu Liberce i s dětmi, bude to pro nás pomoc a pro vás velice pěkný zážitek.
Lze dohodnout dokonce i cenově dostupné ubytování přímo v na německé
straně státní hranice, v Žitavě. Pro více informací si napište na liberec@pratele-prirody.cz
□ Trudis Linková, Klub přátel přírody, Liberec

Krnováci si umějí zimu užít do detailu
První den v roce se několik odvážlivců vydalo na každoroční výstup
na Šelemburk, což je zřícenina hradu na zadním Cvilínském kopci.
V polovině ledna se konalo třídenní zimní setkání rodin s dětmi na
chatě v Rázové. Jedenkrát měsíčně pořádáme zájezdy do Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě. Zatím jsme zhlédli operu
Romeo a Julie a podmanivá hudba Charlese Gounoda se líbila mládeži i věkem starším. Kulturním zážitkem byl také slavný americký
muzikál v české úpravě Jiřího Voskovce a Jana Wericha Divotvorný
klobouk. V březnu se chystáme na Polskou krev. Náš Klub aktivních
seniorů se schází jedenkrát za měsíc na společném výletě. Plánujeme účast na zájezdech do Jizerských hor, Šumavu, na Hostýn, do
Branné, Ostravského Planetária a Rýmařově. Mládež se připravuje
už po páté na mezinárodní setkání do Rakouského Klafferu, které
pořádá organizace Naturfreunde, a také do Varšavy.
□ Miroslava Šimarová, KPP Orsej, Krnov

Olomoučtí Přátelé přírody se scházejí na Posedu
Už více než rok má i středomoravská Olomouc svůj
klub Přátel přírody. Jmenuje se Malá liška a na
začátku roku 2012 má přes 40 členů - především
dospělých všeho věku. V rámci klubu pracuje ale i
sekce pro děti a mládež. Pro všechny tyto cílové
skupiny se pořádají výlety a zájezdy do přírody i
za památkami, výtvarné dílny a hudební posezení.
Klub navázal i mezinárodní spolupráci s německými Přáteli přírody z Metzingenu v BádenskuWürttembersku.
Už delší dobu to chtělo v rámci měsíce ještě i
jinou akci než turistickou, výtvarnou či hudební.
Zrodil se nápad pořádat volná odpolední posezení,
kde se lze setkat se členy klubu a s jeho příznivci.
Přítomen bude vždy někdo z organizátorů akcí či z
vedení, se kterými lze vyřešit oficiality. Hlavně
jde ale o to, aby se členové mezi sebou lépe poznali a noví zájemci mohli do klubu nezávazně nakouknout.
Akce má krycí název Posed a bude probíhat druhý čtvrtek v měsíci. Až do odvolání to bude ve sklepení nekuřácké vinárny U Barona Plášila - Litovelská 1, vedle nádraží Olomouc - město od 17:00 do 21:00. Můžete přijít kdykoli v průběhu a
setrvat tak dlouho, jak vám bude milo.
Začínáme ve čtvrtek 9. února, dále 8. března… Přijďte pobýt pospolu a poznat lidi z okruhu klubu Malá liška. Nekoušeme!
□ Hynek Pečinka, KPP Malá liška, Olomouc

Slovo na závěr…
Přátelé přírody jako hnutí
□ Manfred Pils, prezident Mezinárodních přátel přírody
Jak nás, Přátele přírody ovlivňuje
rozhodování politiků týkající se klimatu Země? Docela hodně, protože na
(ne)prohlubování skleníkového efektu
záleží, zda za pár let stále budeme
moci lyžovat ve švýcarských horách,
anebo zda budeme čelit záplavám
bahna, kamenným závalům a povodním. Uplynulé roky ukázaly, že nejde
o scénář daleké budoucnosti, ale že se
tak už v alpských regionech děje.
Přátel přírody v Africe a na jižní polokouli vůbec se klimatické změny týkají
ještě více: Kvůli tomu, že málo prší,
dochází k erozím půdy a rozšiřování
pouštních oblastí a lidé se musejí
ohlížet po alternativách, které jim
umožní přežít.
Každý mluví o deziluzi z politiky a
spousta z nás před tím už raději zavírá
oči, protože se cítíme bezmocní
z toho, že politici jsou nečinní a nehledají řešení. Tato stará pravda se
opět potvrdila ve výsledcích poslední
klimatické konference v Jižní Africe.
Zdá se, že politici jen pošilhávají po
průzkumech a nechtějí přijímat rozhodnutí, která by mohla podle okolností vést k dočasným omezením nebo

k úplným změnám našeho současného
životního stylu. Nicméně, jak apatie
politiků, tak populismus jsou velmi
krátkozraké strategie. Pokud se problémy neřeší včas, jsou následky ještě
horší a dopadnou na ty, kteří nejsou
za vodou a nemají se možnost přestěhovat do mírněji postižených oblastí.
A to se týká také členů hnutí Přátel
přírody. Rozhodování politiků týkající
se zemského klimatu není záležitost
životního prostředí, ale sociální. Týká
se nás všech a světa, ve kterém žijeme.

Kdo
měl
příležitost
navštívit
naše africké
přátele,
poznal jejich
těžkosti a obdivuje je, že nehodili
flintu do žita, ale snaží se těmto výzvám čelit vzdělávacími projekty,
znovuzalesňováním atd. Úspěch však
budeme mít až tehdy, pokud se
v oblasti energie a dopravy obejdeme
bez škodlivých emisí. Znamená to
jinak a inovativně využívat své zdroje.

Většina dnešních naléhavých problémů
má globální charakter, ať už jsou to
klimatické problémy, energetická
bezpečnost nebo finanční krize. Proto
se i opatření na zmírnění těchto problémů musejí koordinovat a přijímat
na mezinárodní úrovni. K tomu jsou
nezbytné znalosti, diskuse, smysl a
globální solidarita, ale také vzájemné
porozumění na globální úrovni – nejen
mezi těmi, kdo rozhodují, ale mezi
všemi lidmi. A to je velké téma pro
Přátele přírody jako mezinárodní hnutí.

Samozřejmě, že jako Přátelé přírody
jsme tu od toho, abychom si užívali
svůj volný čas – a je to tak v pořádku.
Ale pokud jsou naše aktivity a dokonce
i životy lidí ohrožovány, musíme včas
jednat. Můžeme přispět posilováním
veřejného povědomí, že jsou popsané
změny nutné a opravdu důležité. Pokud to Přátelé přírody jako mezinárodní asociace neudělají, kdo to udělá
za nás? Jako mezinárodní a sociální
hnutí jsme tu téměř 120 let – a to je
opravdu něco!

Duha Klub Dlažka
zve vás i vaše přátele na speciální akci na koncert Donských
Kozáků a to 7. března 2012 v 19 hod. v
Klubu Teplo
v Přerově
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