VĚSTNÍK
z roubenky
Kamarádi,
Vloni jsem v prvním vydání tohoto Věstníku sliboval, že tento
věstník

se

pro

naše

účastníky,

organizátory

a

všechny

spřízněné duše, stane takovou malou tradicí. Jak jsem slíbil,
tak se také zatím děje… do rukou se vám dostává Věstník
z roubenky 2007/2008, v němž je shrnuto vše, co jsme
v Beskydech uskutečnili od roku 2007 až do konce školního
roku 2007/2008, kdy skončil náš významný projekt. Mnoho
dalšího se však bude začínat, ale o tom až třeba v nějakém
dalším Věstníku z roubenky.

2007/2008

Věstník z roubenky 2007/2008

Sekce Akce Příroda při ZČ Hnutí Brontosaurus Modrý Kámen

Kalendář proběhlých akcí
28. 12. 2006 – 2. 1. 2007 Po stopách 2006
Setkání několika kamarádů a organizátorů spojené s putovními Vlčími hlídkami a netradičního
„Kosení sjezdovky u Sachovy studánky“, na které místní lyžaři jen tak nezapomenou
6. – 9. 4. 2007 Příběh vrbového proutku I
Velikonoční víkendovka inspirovaná historií košíkářství, která byla plná práce na Kudlačeně a
pletení ošatek.
27. 4. – 1. 5. 2007 Muž, který sázel stromy
Prodloužený víkend v Muchovicích, kde jsme pomáhali Šárce a Leošovi Košťálovým s prací v
lesní školce. Další dny jsme objevovali tajemství pralesů v Mazáku a Mazáckém průniku a učili
jsme se plstění z ovčí vlny a drátenictví.
30. 6. – 8. 7. 2007 Beskydské řemeslné senobraní
První kosení PP Kudlačena po několika letech. Nejen, že se podařilo pokosit a sklidit seno z celé
památky, ale také si každý upletl košík z vrbového proutí a svázal malou knihu. Byl to týden
plný zajímavých lidí, drsné práce v krásných horách a mnoha řemeslných činností. Nechybělo
však ani několik více či méně drsných her a krátké putování po Beskydech.
20. – 24. 8. 2007 Beskydské řemeslné senobraní II (dokosná)
Malá skupina kamarádů strávila pár dnů na Kudlačeně při druhé fáze kosení přírodní památky.
24. – 31. 8. 2007 Za moudrostí pravěkých lovců (Ekovýchovný tábor pro děti
z Fulneku a okolí)
Dvacet dětí přijelo na Horní Bečvu, aby tam na louce ve stanech společně prožily týden plný
dobrodružství, her a objevování přírody.
27. – 30. 9. 2007 Příběh vrbového proutku II aneb košíkářská víkendovka
Téměř třicet účastníků přijelo pomoci s prací na Kudlačeně a naučit se plést košík z vrbového
proutí.
12. – 14. 10. 2007 Byl jednou jeden Beskydčan
Další akce v na farmě v Muchovicích, kde sídlí Košťálovi a jejich o.s. Beskydčan. Pomáhali jsme
s výsadbou stromů z Leošovi lesní školky do ostravické krajiny.
27. 12. 2007 – 2. 1. 2008 Po stopách 2007 aneb řemeslný Silvestr
Proběhlo malé setkání nadšenců, kteří se ani v zimě nebojí putovat po beskydských kopcích.
Uspořádali jsme putovní Vlčí hlídky a dále se věnovali mimo jiné i řezbářství.
21. – 24. 3. 2008 Příběh vrbového proutku III aneb beskydské řemeslné Velikonoce
Tradiční velikonoční akce přilákala i přes zimní počasí více než dvacet účastníků. Pomáhali
jsme tentokrát při obnově přírodní památky Poskla na Hutisku. Další den byl čistě řemeslný.
Vyráběli jsme metly z březových větví a zkoušeli nové kolovrátky. Každý si trochu vlny upředl
a odvezl. Stejně tak vlastnoručně vydlabanou lžičku z třešňového dřeva si většina odvezla na
památku.
6. – 8. 6. 2008 Beskydské řemeslné mapování
Tato ojedinělá akce vznikla za účelem získání informací o krajině v okolí Horní Bečvy, která
není odborníky téměř vůbec zmapovaná. Přijelo přes dvacet nadšených účastníků. Proběhlo
odborné botanicko-zoologické školení a v sobotu jsme trávili mapováním. Podařilo se najít
mečíkovou lokalitu a také lokalitu s výskytem vzácné rosnatky. Ve zbytku času jsme čistili,
cupovali a česali ovčí vlnu, abychom ji v neděli mohli spřádat na kolovrátcích.
27. – 29. 6. 2008 Beskydská orchidejově-řemeslná víkendovka
Na této akci jsme připravili Kudlačenu na tradiční letní kosení. Vyřezávali jsme náletové
dřeviny z louky a některé její části už i začali kosit.
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Náš významný projekt
Po jarních akcích roku 2007 na Kudlačeně jsme
byli postaveni před otázku jak dál s naší činností
jak na Kudlačeně, tak jinde v Beskydech. Šlo nám
o to, abychom nedělali setkání dobrovolníků na
víkendovkách a táborech, které by nemělo nějaký
jasnější smysl či náplň. Bylo jasné, že co se práce
týká, tak našim dalším úsilím začaly být přípravy
letního kosení celé přírodní památky Kudlačena,
což se nestalo již 10 let. Kosení byla jediná
smysluplná cesta, jak pokračovat v obnově této
cenné lokality. Co se programové náplně akcí
týká, tak jsme se rozhodli co nejvíce se zaměřit
na akce spojené s prací a kurzy tradičních řemesel. Šlo nám zejména o zpracovávání ovčí
vlny, neboť to je surovina pro Valašsko velmi typická a bohužel už zapomenutá, dále skutečné
košíkářství, ne jen o pletení z pediku, které je jakousi snadnou náhražkou. K tomuto ještě
přibývá drátenictví, základy lidového řezbářství (tedy výroby nádobí a podobných předmětů
denní potřeby), barvířství a voskařství.
Naše cíle se však zdály být trochu smělé až
bláznivé. Začít kosit 5 hektarovou podmáčenou a
rašelinnou louku, která trpí téměř 10 letým
ponecháním ladem není nic moc lehkého. Je
potřeba nakoupit mnoho nástrojů od křovinořezů,
přes kosy, hrábě, vidle, mačety, sekery a mnoho
dalšího. Hlavně je ale nutno vymyslet, jak
organizačně kosení zvládnout, tedy v našem
případě začít dělat tradiční letní kosící tábor pro
dobrovolníky z řad veřejnosti.
Všechny
akce
jsme
chtěli
kombinovat
s řemeslnými kurzy, což je však také velmi hezké, avšak finančně dosti náročné co se týká
vstupních investic. Je potřeba koupit dlátka, kolovraty, proutí a mnoho dalších věcí důležitých
při začátku řemeslných prací. Všechny organizace pořádající řemeslné kurzy tyto náklady
započítávají společně s lektorným do ceny kurzů, která je téměř vždy alespoň 1000,- za
víkend apod. My jsme chtěli výuku řemesel nabídnout lidem jako odměnu za práci, kterou pro
beskydskou krajinu udělají.
Dlouho jsme hledali způsob, jak naši činnost
rozvinout. Nakonec se vše podařilo díky projektu,
který jsme podali na Nadaci Partnerství do
grantového programu Strom života – Pro přírodu.
Grant nám byl poskytnut, takže pak již nic
nebránilo tomu pustit se do organizace letního
kosení a dalších akcí, které na obnovu PP
Kudlačena navazují. Nadační příspěvek spolu
s příjmy za kosení louky vystačili na to, abychom
mohli nakoupit nutné vybavení a začít se všemi
akcemi, kde se zapojuje vždy 20-30 dobrovolníků
z řad veřejnosti do problému záchrany posledních
zbytků vzácných luk v povodí Bečvy a navíc se účastníci akcí naučí tradičním řemeslům a
vyslechnou přednášky odborníků na problematiku ochrany přírody v Beskydech.
Bez tohoto projektu bychom téměř jistě neuskutečnili žádný z řemeslných kurzů, ale hlavně
bychom nebyli schopni začít s pořádáním tradičního letního Beskydského řemeslného
senobraní. Moc tedy děkujeme Nadaci Partnerství za poskytnutou podporu.
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Naši (Vaši) organizátoři

Eliška Nekvapilová (1989), Karolína Pechalová (1985), Radim Pechal (1988) –
Zapojili se do projektu jako účastníci na prvním Beskydském řemeslném senobraní. Od té
doby jezdí pomáhat i s organizací. Eliška s Karolínou se ujali vaření na akcích, čímž se naše
beskydské akce staly výjimečnými i tím, že se tam účastníkům podává nevídaně chutná
strava. Nikdo z nás nezapomene na pověstné bramborové placky, halušky, či grenadýrský
pochod. Radim je odborník na akční program, takže se ujímá organizace nočních her,
šifrovaček a také pomáhá s realizací kurzů plstění vlny.
Petra Mičková (1985), Pepa
Toman
(1984)
–
Petra
s Pepou pomáhali s organizací
programu akcí. Petra pomáhala
vařit a zajišťovat zážitkový
program. Pepa na sebe rád
bere roli kaskadéra a dříče
akce. Na akcích také výborně
fotografoval. Nyní jsou oba
pracovně zaneprázdnění, takže
už tolik nejezdí.
Libor Švestka aneb Halali (1980) – Halali je náš košíkářský
řemeslný mistr. Vedl dva kurzy košíkářství a také na velikonoční
akci učil vyrábět metly s březových větví. Má zlaté ručičky a
zároveň je to velký rozveselovač, neboť jak říká, musí dělat čest
svým rodným Radosticím.
Standa
Ondruch
(1958)
–
majitel roubenky na Kudlačeně,
který nám fandí a rád nám vaří
výborné čaje a půjčuje nám svou
světnici k promítání, přednáškám
či posezení. Nebýt jej, těžko by se
nám veškerá činnost na Kudlačeně
organizovala.
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Tomáš Gavenčiak (1984) a Terka
Klimošová (1987) – Naši řemeslně
nadaní a hraví matematici. Starali se
společně
s excelentní
kuchařkou
Martinou Helisovou (1985) o
vaření
na
prvním
Beskydském
řemeslném senobraní. Dále chystali
akční šifrovací hru a vedli knihařský
workshop, ze kterého si všichni
odvezli svázanou knihu či deníček.
Jako velmi talentovaní matematici
jsou nyní už opět velmi vytížení,
takže už tolik na akce nejezdí.
Jana (1965), Oldřich (1964)
a Jiřík Křivonožkovi (1992)
– Organizátoři ekovýchovného
dětského
tábora
a
velcí
pomocníci i při dalších akcích.
Propůjčují nám roubenku Na
Radlickém k našim akcím a
všemožně
naše
aktivity
podporují. Jiřík jezdí jako
účastník na každou akci a
organizuje
program
ekovýchovných táborů.
Míša Kazmířová (1988) – Dlouholetá pomocnice
s organizací ekovýchovných táborů pro děti. Jako budoucí
učitelka si Míša zkouší své finty a tříbí zdatnost při práci
s nejmenšími. Na táborech tvoří silnou organizátorskou dvojici
s výše jmenovanou Eliškou.
Míša
Mičková
(1987)
–
Organizátorka
programu
prakticky všech akcí. Vede navíc
řemeslné kurzy pletení z pediku,
čištění, cupování, česání, plstění
a spřádání ovčí vlny. Na všech
akcích je navíc Míša jakožto
zdravotní sestra naší zdravotnicí.

Honza Křivonožka (1985) – Koordinátor všech aktivit
projektu. Honza kdysi přišel s bláznivým nápadem začít se
všemi dnešními činnostmi. Bláznivé nápady a chuť je
realizovat jej naštěstí neopouštějí. Jinak se zabývá psaním
projektů a sháněním financí na uskutečnění všech aktivit,
takže je i účetním všech akcí. Dále je jeho úkolem psaním
tiskových zpráv o projektu, výrobou propagačních textů a
různých prezentací a komunikace s účastníky akcí. Na akcích
organizuje práci a kurzy předení a čištění vlny, lidového
řezbářství a drátenictví.
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Co nás čeká dále?
Uskutečněnými akcemi samozřejmě naše nadšení ani žádná s činností nekončí. Vždyť hned
4.-13. července 2008 se uskuteční už druhé Beskydské řemeslné senobraní na Kudlačeně.
Přijede přes dvacet nadšených účastníků, kteří zažijí kromě sklizně sena na vzácné louce také
košíkářství, barvířství, drátenictví, řezbářství, voskařství, bylinkářství a šití pohankových
polštářů a zpracování ovčí vlny od čerstvě ostříhané vlny až po její spřádání na kolovrátku.
Jako zpestření přijedou na tábor zahrát BEZOBRATŘI, mladá hudební skupina hrající lidovou
hudbu na lidové nástroje jako jsou flétny, koncovky,fujarky a spousta dalších.
Následovat bude letní dokosná Kudlačeny, která proběhne kolem 15. srpna a ihned po ní
začíná 17. srpna týdenní dětský ekovýchovný tábor pro děti z Fulneku a okolí.
Na podzim plánujeme víkendovou akci spojenou s prací na Kudlačeně a opět nějakými
řemesly. No a dále se uvidí. Každopádně určitě zachováme tradici letního kosení Kudlačeny,
takže třeba bude Beskydské řemeslné senobraní jednou ta proslulé jako letní kosení na
Kosénce v Klobúkách.

Závěrem
Co říci závěrem? Po ohlédnutí za všemi činnostmi, projekty a akcemi a hlavně tou spoustou
nadšených a skvělých lidí, kteří jezdí pomáhat či organizovat akce, bych hlavně chtěl všem
poděkovat, že věnují svůj čas našemu konání v Beskydech. Myslím, že to má svůj význam a že
se všichni společně hodně učíme, hodně toho zažíváme a to, co děláme je vskutku vidět. A
není to jen na samotné louce, kde pracujeme, ani to nejsou jen všechny ty řemeslné výtvory,
které na kurzech vytváříme. Myslím, že se nám podařilo na Horní Bečvu přinést dobrého ducha
lidí s dobrým srdcem a chutí do pořádné práce a to je to pravé, totiž vrátit život do kopců a luk
s opuštěnými víkendovými chalupami.
Tak zase napřesrok u dalšího Věstníku.
Honza Křivonožka
777 065 924, hanyseek@seznam.cz
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