Krása a síla přírody

Už více než měsíc tu máme podzim. Babí léto už je dávno za
námi. Obdivovaná pestrá krása listů opadala a přišlá vichřice
ji odvála pryč. Celá Evropa musela čelit větrné smršti, která
komplikovala život, ničila lesy, domy a žel také zabíjela.
Příroda je krásná, ale umí být i krutá. Na jedné straně jsme
zváni k obdivu a žasnutí, na straně druhé se bojíme, krčíme a
za zavřenými dveřmi našich domovů čekáme, až ta slota
přejde.
Ve vesnici, kde žijeme, jsme si vyzkoušeli 1 2 hodin bez
elektrického proudu. Vím, že je to zkušenost i mnoha jiných.
Jak nás tato situace překvapí. Najednou je problém
s nedělním obědem, nejde topení, neteče voda ze studny,
nemůžeme zapnout počítače, televizi, mobily se vybíjejí
a obchody jsou zavřené.
Příroda je opravdu krásná, ale někdy nám ukáže, jak jsme
malincí a zranitelní. Jsme opravdu jen mravenečci, kteří se
plahočíme po svých cestičkách v lese našeho světa
uprostřed mrazivého vesmíru. Žijeme svůj život v našem malém měřítku, ale uvědomme
si, že jsme zasazeni do širšího a vyššího příběhu. Svou činností určitě ovlivňujeme své
okolí. Přidáváme svůj díl k dynamice přírodních jevů.
Na svých zahrádkách proměňujeme přírodu k obrazu svému, podvědomě i vědomě
hledáme užitek, ale také krásu, bohatost tvarů a barev, ráj. Ve svém občanském životě se
snažíme se ochránit přírodu, krajinu, zbytky „původních“ biotopů. Zapojujeme se do
programů revitalizací zeleně v krajině, remízků, stromořadí. Snažíme se zadržovat vodu
v krajině v mokřadech, v tůních. Různými způsoby podporujeme zvyšování biodiverzity.
Krajina a vše živé nám však nepatří. Narodili jsme se do ní. A vše živé je dle bible
a krásné františkánské tradice s námi lidmi v nejbližším sourozeneckém vztahu, žije vedle
nás a s námi.
Pojďme zkusit každý na svém místě, ve svém mikroměřítku žít odpovědně. Jsme malí,
ale zmůžeme hodně. Radujme se z krásy kolem, žasněme nad rozmanitostí a nad
neuvěřitelným bohatstvím viditelných barev a podob. Předávejme schopnost úžasu svým
dětem, vnoučatům. Využijme jejich přirozeného zájmu, spolu s nimi hledejme odpovědi na
mnohé otázky, podporujme touhu po vědění. Vidíme, že zájem a touha po vědění je
vlastní všem generacím, od dětí až po seniory. Obdivujme a respektujme krásu
a bohatost forem, ale také sílu a moc přírodních jevů.
Děkujme za krásu, za schopnost si ji uvědomovat. Radujme se a předávejme radost
a vděčnost dál. Svět je potřebuje.
Pavel Štifter

Ohlédnutí za houbařskou sezónou
Začátek jara sliboval pěkný rok. Již v polovině dubna mohli nedočkaví houbaři nacházet
první kačenky (Verpa bohemica). Než ale nastal správný čas, přestalo pršet a pak už vše
bylo pod diktátem nedostatku vody. Počasí bylo teplotně příznivé, ale srážky byly jen
místy a slabé. Podle toho také vypadaly nálezy. Občas nějaká houba. Celé prázdniny
byly ve znamení nedostatku vláhy a tedy i hub. Relativně více srážek se objevilo až
koncem prázdnin a to také na různých místech a v různé intenzitě.
Nejvíce nervozity bylo začátkem září. Jak
dopadnou naplánované výstavy hub? Velká snaha
a velký díl štěstí umožnil snést ve správnou chvíli
na místo konání výstav dostatečné množství hub.
Kdyby byly výstavy v opačném pořadí, akce by se
nekonaly. Druhově to také bylo netradiční. Některé
běžné druhy byly místy nedostupné, naopak druhy,
které měly růst v jinou dobu, byly místy hojné. Také
velikosti některých plodnic byly mimořádné. Po
počátečním nedostatku se hojně objevily hřiby
a běžní houbaři měli žně. Jedním z důkazů
nevypočitatelnosti hub byly křemenáče na
prachatické výstavě. První den se mezi více jak 1 60 druhy neobjevil ani jediný. Jak se
mohlo povést druhý den najít na jediném místě tolik křemenáčů, které v takovém
množství nikdy neviděl ani 92 letý účastník pomáhající s doplňováním čerstvých
exponátů. Nebylo to tak ale všude. Někde hojnost, jinde nedostatek. Neplatily ani
dlouhými léty nashromážděné zkušenosti. Sám jsem v období vrcholícího sucha našel
na netypickém místě v netradiční dobu květnatec
archerův. Houby si opravdu dělají, co chtějí. Odměnou za
léto bez hub byl nástup bedel. Těch se objevilo
mimořádné množství a rostly všude jako o závod. V takto
nevyzpytatelné době se povedlo úspěšně uskutečnit dvě
houbařské výstavy. První v Dobrém v podhůří Orlických
hor, druhá v Prachaticích na Šumavě. Ač místem dva
vzdálené kouty Čech, na obou dominoval přítel Pavel
Světlík a jeho příznivci. Uskutečnily se tak dvě povedené
výstavy. O poučení návštěvníků nebyla nouze. Na úvod
výstavy v Dobrém také proběhla již tradiční přednáška na téma houby. Řada nových
informací ale i stále se opakující poučení o nebezpečí, která tato záliba má. Přesně
v duchu nevypočitatelnosti růstu hub byla první výstava bez živého exempláře
nejjedovatější houby muchomůrky zelené. Tu musely zastoupit obrázky a drobný
exemplář uchovávaný v lihu. Opakem byla druhá výstava, kdy lokalita u Husince
poskytnula bohaté množství ukázek této smrtelně jedovaté houby. Pro mnohé
návštěvníky výstavy je setkání s touto živou houbou mimořádně důležitou informací.
Po celá léta se přesvědčujeme, že osvěty a poučení v tomto směru není nikdy dost. A jak
velké nadšení a kolik času zabere organizace takových výstav, ví nejlépe jejich
organizátoři. Za to že se obětavě dělí s ostatními o poučení i radost z nádherných nálezů
jim patří velký dík.
Vladimír Špatný

Jak se křtí voda?
Bylo to v ty nevlídné zářijové dny, kdy jsme z léta rovnýma nohama skočili do upršeného
a studeného podzimu, přesto byla atmosféra vřelá a hřejivá. Narodil se totiž rybníček
a kolem něho ještě několik malých mokrých bratříčků, až spolu vytvořili drobný vodní
systém, to už si zaslouží oslavu spojenou se křtem vodních nováčků.
1 7. září zněly na břehu rybníčku
chvály Stvořiteli a konala se
malá bohoslužba vděčnosti.
Představena nám byla také paní
Slávka Malá, po které je jezírko
pojmenováno. Těšila jsem se,
jak vypadá hrdinka, která silnou
vůlí a neodbytností pomohla v
procesu překonávání administrativních překážek před výstavbou jezírka u rozhodujících
úřadů.
Je to žena opravdu malá a
velice
skromná,
úžasná.
Pak už se jezírko dočkalo
vlastního křtu.
Jak jen se křtí voda? Ti, kdo jí fandí a jsou za ni rádi, si stoupnou do kola kolem rybníčku
a rozmotávají jeden od druhého dlouhou širokou stuhu, až se její konce setkají. Na stuhu
jsme pak mohli napsat svůj vzkaz, modlitbu, či přání vodě. Stuhu jsme rozstříhali na
jednotlivá přání a pověsili je vlát na torzo stromu na břehu rybníčka.
Lákalo by to prohlížet si ještě různé "vychytávky" pro přírodu v blízkém okolí rybníčků,
jako hmyzí hotel, nebo bylinková spirála, hadník a podobně, ale zima a mrholení nás přesvědčivě zvaly raději už rychle dovnitř k čaji a občerstvení.
Děkujeme vám za krásné společenství a nevšední odpoledne s vodou a těšíme se
k vám brzy zas. Veliké
poděkování patří nejen
všem dobrovolníkům při
stavbě jezírka, ale také
truhlářské firmě Jan Šváb,
která vyrobila a sponzorovala krásné dřevěné
tabulky kolem jezírka. Tato
pečlivá, nábytkářská firma
se již velmi osvědčila při
rekonstrukci centra a to
výrobou vysoce kvalitních
dveří a patří ji nyní za
sponzorství náš dík!
Ida Kadlecová

Den stromů v zahradě Vily Čerych
V sobotu 21 .října 201 7 A Rocha participovala spolu s Centrem rozvoje v České Skalici
v krásně upraveném parčíku Vily Čerych na slavnosti Dne stromů. Tato spolupráce je
umožněna též díky letošní finanční podpoře města Česká Skalice v projektu A ROCHA
LIDEM A PŘÍRODĚ. Na dvacet účastníků se
sešlo, aby nejdříve sledovali program
kroužkování ptáků a později jsme i společně
zasadili nový strom - břízu. V dobíhajícím
a zejména v příštím roce chceme posílit tyto
své aktivity spolu s dalšími místními
českoskalickými partnery. Téměř polovinu
účastníků příjemné slavnosti tvořili členové
nebo přátelé A Rocha, většinou z místní
Církve bratrské z Tyršovy ulice. Ta je řadu let
naším duchovním domovem.
Ředitel A Rocha před příchodem účastníků na slavnost
odchytil za účelem kroužkování do nárazových sítí několik
ptáků např. brhlíka lesního nebo několik druhů sýkor .
Později zejména v souvislosti se Dnem stromů
vyprávěl
účastníkům
o potřebě zachovávání
starého i odumírajícího
dřeva v přírodě. Celou
problematiku tohoto požadavku vysvětlil na
skupině datlovitých ptáků. Ti jsou na ponechání starého dřeva, mnohdy jen
jeho zbytků, jakýchsi torz kmenů, stojících i ležících
pahýlů také v hospodářském lese životně závislí.
Z tohoto důvodu s A Rocha spřátelená ČSO /Česká
společnost ornitologická/ vyslala letos lidem potřebný
signál, když zvolila Ptákem roku 201 7 datla černého.
Ten sice není příliš vzácný, ale jeho zajímavý život je
právě provázán s existencí starého dřeva v přírodě.
Ornitolog i kazatel Světlík připoměl a ocenil v tomto
smyslu také důležitost starých listnatých porostů
v blízkém Babiččině údolí. Celá oblast je totiž lokalitou
a domovem dvou vzácnějších datlovitých ptáků
strakapouda prostředního a strakapouda malého - zvaného lidově stráčka. Oba druhy
potřebují staré listnaté - živé i mrtvé - stromy. Akce v Čerychu byla velmi zdařilá a někteří
její účastníci odcházeli domů s novým předsevzetím, přehodnotit ve svém myšlení
význam starých stromů i na svých privátních pozemích v zahradách či sadech.
článek i foto archiv A Rocha, foto Pavel Světlík a Terezie Netrestová

Očista jezírka, struhy i vantrok!
Tohle dobrovolnické nasazení v blízkosti centra A Rocha
vyvolal tak trochu Šimon Prudil z České Skalice. Ten se
mne před časem zeptal, zda nepotřebujeme zase nějakou
pomoc. Věděli jsme, že do zimy budeme potřebovat očistit
jezírko od řas a třeba ještě kousek přívodního vodního
kanálu ke Krupárně tzv. vantroka od bahna. Slovo dalo
slovo a Šimon s Milanovou pomocí uspěli s pozváním
u patnácti šikovných maníků z Bystrého, Dobrušky
i Skalice. V sobotu 28.října na Den české státnosti najeli
k nám, aby pořádně zabrali a dobrovolnickou prací oslavili
vznik republiky.

Ke skupině se přidali též dva
přítomní britští dobrovolníci
Brian a Sue Jennerovi, kteří
zde již předcházející týden
dřeli při různých jiných
úkolech.
Za dopoledne bylo očištěno nejen jezírko, ale proběhla
i řada dalších prací v mokřadu, postoupilo se např. při
dokončení kontejneru pro ledňáčky. Po skvělém obědě
z kuchyně Radky a Sue se ti nejvytrvalejší ještě
zakousli do náročného odbahňování struhy či vantrok.
Za chvíli téhle špinavé práce vypadali všichni jako
čuňátka v kališti, ale nevzdali to! Za skvělý výkon by si
zasloužili také nějaký metál. Snad jim postačí naše
upřímné poděkování i obdiv.
Díky všem za nadšení s nímž akce proběhla! V očích
unavených kluků byla nakonec vidět jejich radost
z toho, že jsou z nich v patnácti či šestnácti vlastně
pořádní chlapi, kteří dovedou skvěle zmáknout kus
tvrdé práce.
Moc si toho i my všichni z týmu A Rocha v Dobrém
ceníme.
Pavel Světlík

Mimořádná šance
Mimořádná šance české A Rocha – jak proměnit centrum KRUPÁRNA
Česká A Rocha na konci září 201 7 podala žádost o grant EU na zásadní rekonstrukci
Krupárny. Jedná se o totální proměnu těch částí centra, které ještě nejsou
zrekonstruované, kromě bytových prostor v levé části.
Jde zejména stavební úpravy sálu a kabinetu v druhém patře včetně vnitřního vybavení,
vybudování dalšího sociálního zázemí, finančně náročné instalace dvou velkých
dioramat pro naše přírodovědné sbírky, stavbu k budově přiléhající vozíčkářské terasy,
jež bude zároveň pozorovací rampou ke sledování blízkého mokřadu, dále úpravu
vstupu do budovy, vnější fasády a další práce. Objem grantu je vzhledem ke
specifičnosti budovy a požadované kvalitě provedení značně vysoký a to v hodnotě
11 .91 8.000,- Kč. Jestli budeme se žádostí úspěšní, zjistíme na jaře 201 8.
Pokud ano, obrátíme se pak na vás s prosbou o podporu na vytvoření fondu naší 1 0 %
spoluúčasti v objemu 1 ,2 mil. Kč. Naléhavě také budeme hledat finanční zdroje, nejlépe
bezúročné půjčky na předfinancování celého grantu. Předfinancováná částka bude
1 0.726.200,- Kč. EU kancelář totiž bude proplácet tuto předfinancovanou část
pravděpodobně ve dvou etapách, v časovém rozmezí 1 -1 ½ roku zpětně.
Prosíme za modlitby za tento odvážný krok i naši
jedinečnou šanci a prosíme vás o vaše zvažování,
zda byste byli ochotni tento projekt podpořit:
a/ darem na 1 0% participaci
b/ bezúročnou půjčkou na základě písemné
smlouvy, která bude použita na potřebné
překlenutí, respektive předfinancování grantu.
Ze zkušenosti víme, že grant nese pouze menší
riziko v časovém posunu plateb od grantové
kanceláře v řádu několika měsíců. V minulém
období jsme již jednou prošli podobným projektem s touto EU kanceláří úspěšně
a všechny platby byly do poslední koruny proplaceny, pouze došlo kvůli adminitrativě
k posunutí plateb o cca čtyři měsíce.
A Rocha
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