
UfoLIST  1/2019    
z.p.s. ZO  Český Svaz Ochránců Přírody 
KOSENKA 

Stalo se  :  
 3.1. první výbor ČSOP KOSENKA v novém roce, PF 2019, zastupování předsedy a co dál.

 20. února jsme podepsali smlouvy na dva schválené projekty programu Spolupráce s městem 
Valašské Klobouky. Jde o podporu provozu základny a projektu na podporu už 39. 
Tradičního Kosení 2019. Vždy i tyto drobné projekty jsou pro naši hospodářskou rovnováhu velmi 
důležité. Usilujme o skutečnou a celoroční spolupráci s městem a nejbližšími příznivci, partnery ve městě a 
okolí.

 23.2. Společně jsme oslavili se zasloužilým členem Kosenky Karlem 
Petrůjem jeho 80-tiny. Jako dar dostal poukaz na řízení letadla. Jde do toho, ale určitě se vrátí 
k milovanému Palésku na Ploščinách . Stále Blahopřejeme.

 25.2. jste mohli sledovat na ČT známý pořad Nedej se, tentokrát s přímým účastníkem Petrem Ajsem 
Kuckou na protest Greenpeace proti nedemokratickému schválení dalšího provozu hnědouhelné elektrárny 
Chvaletice. A v  souvislostech. Je to důležitý úhel pohledu na aktivisty a aktivismus. Jsme v zajetí minulosti 
„Nehas co Tě nepálí“ ??  Platí to i v situaci ohrožení našich životů a života Země? Pusťte si to z archivu ČT 
také. Uvidíte více, že všechny „zelené“ aktivity jsou důležité a je potřebné je dále podporovat, propojovat. 

 25. 2. Vedoucí pozemkového spolku připravil a podal rozvojový projekt Pozemkového spolku KOSENKA na 
rok 2019 / archiv a filmový dokument k historii ZO ČSOP KOSENKA 40 let, s režisérem 
a kameramanem Zdeňkem Zvonkem, +vybavení základny, ochranářský plán Ščúrnica, 
propojování Ščúrnice.  Držte palce ať projekt úspěšně projde schvalovacím řízením.

 28.2. Zápisem do katastru nemovitostí byl úspěšně završen od loňska připravovaný výkup na dalších 2,1 
hektarů v zájmovém území Ščúrnica na Ploščinách.  Je téměř symbolické, že je to 40 
let od doby kdy jsme ještě jako TIS- Svaz pro ochranu přírody a krajiny úspěšně zabojovali o zastavení 
výstavby hotelu na Ploščinách-Rovnicích. Vzpomínám také na krásný trampský potlach tam. Hotel se 
nepostavil, vysílač ustoupil blíže k městu a trampové se do přírody jen láskyplně vracejí. Ploščiny a Rovnice 
jsou  dnes vykoupeny pro Přírodu. To bychom měli i s příznivci bělokarpatské, valašské přírody oslavit 

Stane se ?     :  

 2. března pořádáme kurz BIOLOGICKÉ PRINCIPY ŘEZU OVOCNÝCH 
DŘEVIN, s Mgr. Ondrou Dovalou. Pozvánka na www.kosenka.cz. 

 5. března – Tradiční fašanky ve Val. Kloboukách. Sraz s maskami na 
Kosence ve 14.30. Obchůzka města a přátel. Závěr- Pochovávání basy na Kosence. Jsme asi v regionu poslední 
co drží tradiční den fašanku před popeleční středou. Přijďte se pobavit, potěšit i prožít i prohloubit tradici.

 5. března Rada národního pozemkového spolku v Praze /schvalovaní projektů, výkupy 
Míst pro přírodu, příprava výročního setkání pozemkových spolků/

 7.3. Výbor ZO ČSOP KOSENKA od 18.30. Zveme i členy a příznivce k aktuální přípravě 
Výroční členské schůze ZO ČSOP KOSENKA a jarních programů.



 9. března – sobota 13:00 sraz na Královci - Společné sázení 
jedliček z Jarmeku spojené s exkurzí do lesní rezervace Ščúrnica /
pozvánky na www.kosenka.cz a www.zachranles.cz/ 

 9.3.  sobota 18.30  Dobrovolníkem v pralese  promítání a 
beseda s Mirkem Janíkem: Zážitky z jeho 5-titýdenní cesty do Ekvádoru za indiánskými přáteli 
zachraňujícími ekvádorskou džungli /Příroda, ochrana Amazonie, indiánské komunity, vzdělávání, globalizace, 
víra, rituály, zdraví z pralesa/. Případný nocleh pro členy a příznivce ve vlastním spacím pytli na Kosence.

 10.března – neděle od 10:00 hodin na základně Výroční členská schůze
ZO ČSOP KOSENKA za rok 2018, přijďte kdo 
můžete, výroční schůze ač se to nezdá je jeden ze základů fungování spolku
/pozvánky také na www.kosenka.cz/.

 12.3. Ozvěny Ekofilmu – promítání na Kosence /pozvánky na webu 
www.kosenka.cz/

 16.3. Tradiční Vítání jara s probouzením přírody - Na Stráž a za trampy. 
Na Stráži budeme okukovat a pohlazovat přírodu od 15 hodin, večer oheň Vítání jara.

 23.-24.3. Kurz pletení košíků a ošatek s Martinem Filou /pozvánky na 
www.kosenka.cz/

 27.3.  Laudato si či nejsi. Beseda nad encyklikou papeže Františka k životnímu 
prostředí na Velehradě. Křesťanství a životní prostředí.  V besedě vystoupí RNDr. Pavel 
Nováček, RNDr. Libor Ambrozek, Mgr. Miroslav Janík. P pozvánky na www.kosenka.cz a 
www.zachranles.cz/

 29.3. Noc s Andersenem – osvětový program Dětského domova Smolina na 
Kosence

 30.-31.3. Textilní workshop na Kosence /pozvánky budou brzo na 
www.kosenka.cz

A co dál  ? 
….. informace aktualizujeme na našich webech www.kosenka.cz, 

www.zachranles.cz a příležitostně i jiné přes mail – píšeme, pište: clenove@kosenka.cz, 
nebo vybor@kosenka.cz.    

                  Přejeme krásné, již skorojarní  dny  
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