InfoLIST 4/2020
Český Svaz Ochránců Přírody
KOSENKA
Sami buďte tou změnou, kterou si přejete
/Mahátmá Gandhí/

Stalo se




V měsící květnu a červnu jsme provedli 5 exkurzí na Ščúrnicu a zajistili jsme tři doprovody za
bělokarpatskými orchidejemi. Louky nádherně kvetou, Ščúrnica zatím bují. Všechny výpravy byly velmi
přátelské, obdivné k jarní přírodě a plné krásných zážitků. Po suchem dubnu se zlepšila vodní bilance v
lese i na lukách a na radostné vegetaci je to vidět. Těší to všechny.
6.6. a 13.6. uskutečnily Jitka Šviráková a Dáša Vitulová 4 kurzy Pečení kváskového chleba v peci. Kurzy
se vydařily. Navíc jsme využili širší potenciál Kosenky. Zájemcům z kurzů pečení jsme představili
základnu i nádherně kvetoucí Bílé Potoky.
Organizovali jsme již čtyři schůzky rozšířeného výboru pro 40. Tradiční Kosení a školu
ochrany přírody a krajiny 2020. Intenzivně pracujeme na sestavení realizačního týmu a prakticky
připravujeme program a vše potřebné k jubilejní akci. Těšíme se na setkání s Vámi.

Stane se
 1. července – středa, Stavba

tábora v Bílých Potokách. Vítáme

dobrovolníky, členy i příznivce. Odjezd z Kosenky v 10.00, nebo můžete přijet pomoci do
Bílých Potoků kdykoliv během dne. Kontakt: hospodář Laďa Dvořáček 737 183 317



40. Tradiční Jubilejní Kosení a
Škola ochrany přírody a krajiny
bude ve dnech 4.7– 10.7 a 11.18.7. v Bílých Potokoch

 Tradičně naše priority jsou naplnit péči o zdejší bělokarpatské louky,
pomoci i další přírodě a krajině, našim přátelům, pracovat v radosti na
vlastním i společném tělesně-duchovním rozvoji, upevnit a posílit naše
společenství s přírodou a mezi námi.

 V rámci 40. výročí Kosení-velká výzva:

"40hodinová štafeta v kosení na pohodu"
bude od 4. do 5. července v Bílých Potokoch. Od sobotního rána až do
nedělního večera desítky 40-ti minutových kol na pohodu v pokosu /kosení,
sdílení zkušeností, předávání zkušeností, vlastní rytmus, společné zážitky
jednotlivců a dvojic, i spočinutí při broušení, seznámení i vítání i děkování/.
Nejde nám o výkony a rekordy, ale o spojité sdílení v pokosu, na čemž
čtyřicet let naše tradice spočívá. Začínáme v sobotu a ukončíme v neděli s
místními muzikanty. Máte-li zájem o konkrétní čas zážitku v pokosu, prosím
zapište se do tabulky:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11QKMOMp__yATlrV7GhAXAj
gy78CSkiUjGAq6rKTRuf0/edit#gid=0 . Více na místě konání.

 sobota 11.7. Sečení na Dobšeně s exkurzí na památná místa
počátků Kosení na Javorůvkách, historie ČSOP, večer Dosečná v Bílých
Potokoch – setkání členů, pamětníků a příznivců.

 v průběhu 14 dnů zajišťujeme další zájmový, odborný i kulturní program z
tradičních zdrojů. Těšíme se, kolik potkáme zase přátel a příspěvků do
programu, kolik nové inspirace z našeho tradičního setkání vzchází. Těšíme

se na Vás, dávné účastníky, i nastupující generaci.



V sobotu 18.7. bude závěrečná Dosečná v Bílých
Potokoch, tradiční setkání účastníků všech ročníků s přáteli.
Doprovodí nás koncert

Hmlisto – ozveny lazov

mandolový koncert k novému albu

Horany a syna.

Společné zakončení
XXXX. ročníku Tradičního Kosení a školy ochrany přírody a krajiny 2020.
….. informace aktualizujeme na našich webech www.kosenka.cz, www.zachranles.cz,
příležitostně přes mail a facebook. Píšeme, pište: kosenka@kosenka.cz, členové pak pište na
clenove@kosenka.cz, nebo vybor@kosenka.cz.

Přejeme krásné,

již letní dny 

