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Dnešní doba přeje rychlé jízdě autem i rychlému čte-
ní. Ale některé věci si chceme přečíst až bude klid, 

až si večer sedneme pod platan. A pak musíme rych-

le udělat něco jiného a na čtení zpráv z Beskyd zapo-
mínáme. Proto jsme pro Vás udělali výběr toho nej-

důležitějšího, co se v posledním půl roce v Salaman-

dru stalo. A přidáváme i pár věcí navíc. 

Přečtěte si „ušatý“ zpravodaj 
Ještě jste nečetli Zpravodaj s netopýrem na titulní 
straně? My už ale pracujeme na dalším čísle. Ve Zpra-

vodaji CHKO Beskydy 2/2019 se dočtete o beskyd-
ských jeskyních a podivuhodných spáčích (na obálce je 

jeden z nich – netopýr ušatý) nebo o výsledcích sledo-

vání dalších živočichů a rostlin za rok 2019. Více tady. 

 

 

 

KUPTE DÁREK  

BESKYDŮM 
V eshopu 

www.darekprobeskydy.cz 

může každý koupit dárek 
Beskydům a přispět k to-

mu, aby byly pestřejší, 
zdravější a žilo se nám v 

nich lépe. 

PODÍVEJTE SE NA 

FOTKY 
Ve fotogalerii článku Ne-

známá krása orchidejí 

nebo  My rozdíly nedělá-
me jsou pěkné fotky. 

Stojí za prohlídku. 

JSME NA WEBU 
Chcet vědět víc o lidech, 
kteří tvoří Salamandr? 

Podívejte se na náš web, 
kde se dozvíte, kdo je v 

čem opravdu dobrý. 

www.salamandr.info 
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Začala velká jízda po Beskydech 
Začátkem května jsme ostříhané ovce rozdělili do men-
ších stád a vyvezli je na pastviny. Naše stádo ovcí už 

má skoro 150 platných členů. Letos jsme ho rozdělili 
do pěti týmů, aby ovce měly při cestování potřebný 

komfort a taky abychom zvládli vypást víc pěkných 

míst. Na každé louce se ovce zdrží jen pár týdnů a zase 
jedou dál. Za rok tak nacestují na vozíku nebo pře-

pravníku stovky kilometrů. Zapršelo, narostla tráva a 
velká jízda mohla začít. Více tady. 

Salamandr má nové webové 

stránky 
Na jaře jsme spustili nový web. Je přehlednější, plný 
fotek a nám se moc líbí. Ještě má pár nedodělků, na 

kterých pracujeme, ale i tak už stojí za prohlídku. Podí-

vejte se tady. 

Za nákup strom do beskydských 

lesů 
Eshop BrainMarket díky svému projektu 
#stromzaobjednavku podporuje výsadbu zdravých bes-

kydských lesů. Beskydské lesy nám leží na srdci už vel-

mi dlouho. Každým rokem do nich vysazujeme tisíce 
sazenic stromů. Obchod BrainMarket podpořil naši sna-

hu o pestré lesy a za každý větší nákup ve svém esho-
pu daruje jeden strom, který my vysadíme. Více tady. 

WWW.SALAMANDR.INFO 

Co je před námi? 
Mokřady jsou důležité, ať je zrovna sucho nebo prší 
a jsou povodně. Díky podpoře Radegastu provede-

me do konce roku péči o několik podmáčených luk. 
Budeme shánět dobrovolníky, tak sledujte naše 

stránky a zapojte se.  

 

Náš beran Marcel se pomalu chystá na samotku. 
Naštěstí ne trvalou, zpátky k ovcím poputuje 

v polovině září. Marcel je mladý a ještě málo zkuše-

ný, ale pár jeho potomků na našich pastvinách už 
skotačí. Tak mu potom držte palce!  

Z NAŠÍ VÝROČNÍ 

ZPRÁVY 

ROK MODRÁSKŮ 
V roce 2019 jsme se ra-
dovali z nálezů vzácných 

modrásků černoskvrn-
ných. Objevili se na 9 

nových loukách, o které 
se už pár let staráme.  

ZODPOVĚDNÉ 

FIRMY 
Vloni s námi spolupraco-

valo hned několik firem, 

které cítí zodpovědnost 
ke stavu přírody v Bes-

kydech. Zorganizovali 
jsme pro ně 9 dobrovol-

nických akcí,  na kterých 
odpracovali 972 hodin.  

STROMY DO 

BESKYD 
Pečujeme o louky, ale 

leží nám na srdci i zdraví 

beskydských lesů. V roce 
2019 jsme proto vysadili 

do lesů 10 600 sazenic 
původních druhů stromů. 
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