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V době plné pozitivních i negativních zpráv z oblasti 

zdravotnictví pro vás máme veskrze pozitivní výběr 

toho, co se za posledního půl roku v Salamandru 

událo. I přes zavírání provozoven a rozmanité zákazy 

jsme v terénu mohli pracovat, tak je o čem psát. Na-

jdete tu výběr toho nejzajímavějšího z našeho webu 

a Facebooku a samozřejmě ještě něco navíc. 

Vracíme loukám pestrost 
 

Řadu let se snažíme pravidelnou péčí zlepšit stav 

mnoha zanedbaných, ale přesto cenných luk. Někde 

se však pestrosti stále moc nedaří, protože i okolí je 

chudé a květiny se už nemají odkud vrátit. A právě 

tam se snažíme jejich návrat urychlit. Proto jsme na 

beskydské louky za celý rok vysypali přes 4 milióny 

semínek květin. A vysadili jsme 2,5 tisíce sazenic 

mateřídoušky a hvozdíku. Víc, než jsme původně 

plánovali. Takže motýli, jste vítáni! Více najdete zde. 

SENÍK PLNÝ    

DÁRKŮ 
Rok 2020 byl hodně deš-

tivý. Byli jsme rádi, ale 

zase jsme nestíhali dělat 

seno. Díky místním země-

dělcům a vaší podpoře na 

Dárku pro Beskydy ho na-

konec máme pro ovce 

dost na celou zimu. Díky! 

PŘEČTĚTE SI 

ZPRAVODAJ 
Na konci roku vyšel no-

vý Zpravodaj CHKO 

Beskydy, který vydává-

me. Stáhněte si ho z na-

šeho webu tady.  

MARCEL 
 

Už rok je u nás nový 

chovný beran a my jsme 

zvědaví, jak se mu na 

podzim u ovcí dařilo.  

Tak jako každým rokem 

čekáme první jehňata 

začátkem března. 

https://www.salamandr.info/aktuality/vracime-loukam-pestrost
https://www.salamandr.info/aktuality/vracime-loukam-pestrost
http://www.darekprobeskydy.cz/
https://www.salamandr.info/assets/publications/Zpravodaj/zpravodaj-1-2020-web.pdf
http://www.darekprobeskydy.cz/


Mokřady uklizeny 
 

Pečovali jsme o 4 hektary mokřadů. (4 hektary se těž-

ko představují, ale je to asi jako 6 fotbalových hřišť 

Baníku vedle sebe. Nebo Sparty, případně Slavie, 

chcete-li, vyjde to nastejno.) Tahle místa, kde se voda 

po deštích zpomalí a zdrží a potom vytéká líně a ply-

nule, tlumí velká sucha i extrémní teploty, jsou důleži-

tá ať je zrovna sucho nebo deštivo. Při úklidu nám při-

jeli na pomoc dobrovolníci. Víc tady a tady.  

Stromy pro Beskydy 
 

Stromy jsou téma, které právě letí. Usychající lesy, a 

to nejen ty beskydské, vyvolaly velký zájem o sázení 

stromů. Do lesů i mimo ně. Skoro by se to dalo nazvat 

módou. Taková móda nám ale samozřejmě vyhovuje.  

Hlásí se nám firmy i jednotlivci, že chtějí na obnovu 

lesa přispět. Už to není jenom eshop BrainMarket,  

díky kterému jsme mohli v roce 2020 vysadit o tisíce 

stromů víc, ale nově to bude taky tiskárna FINIDR,  

jeden z největších výrobců knih ve střední Evropě.  

O stromech z BrainMarketu více zde. 

www.DarekProBeskydy.cz 

TIP NA VÝLET 
 

Na Radhošť by za sou-

časné situace chtěl jít asi 

málokdo. Pustevny jsou 

v obležení neustále. Po-

kud se situace na jaře 

zlepší, neváhejte! Na 

podzim jsme tady - po 

dlouhém úsilí - ve spolu-

práci se Správou CHKO 

dokončili Radhošťskou 

ovčí dálnici. Velmi neob-

vyklou stezku, u které 

jsme se opravdu snažili, 

aby nebyla naučná. Malá 

ochutnávka tady.  

Les a voda 
Na jaře prolétla médii 

zpráva o tom, jak se v 

Beskydech dělají ino-

vativní opatření v le-

sích na zadržení vody. 

Do konce roku se tady 

podobných neobvyk-

lých věcí udělalo hod-

ně a my jsme moc rá-

di s podporou Ra-

degastu přispěli k vy-

tvoření kaskády zasa-

kovacích tůní na sta-

rých lesních cestách 

pod Radhoštěm.  

Více obrázků tady. 

TRIKA RUČNĚ 

MALOVANÁ  
 

Od konce roku 2020 s 

námi spolupracuje eshop 

arbados.cz, kde si může-

te koupit třeba triko s 

Lysou horou. Část z kaž-

dé objednávky nám 

eshop daruje na naši pé-

či o Beskydy. 

70 930 KČ 
Víc než 50 lidí v roce 

2020 darovalo na Dárku 

pro Beskydy téměř  

71 tisíc korun. Pro nás je 

to rekord a všem, kdo 

nás podpořili, ještě jed-

nou děkujeme!. 

https://www.salamandr.info/aktuality/mokrad-hute-uklizen
https://www.salamandr.info/aktuality/mokrad-hute-uklizen
https://www.salamandr.info/aktuality/uklid-mokradu-na-plucnarce
https://www.salamandr.info/aktuality/6-000-stromu-z-eshopu
https://www.salamandr.info/aktuality/6-000-stromu-z-eshopu
http://www.darekprobeskydy.cz/
https://www.salamandr.info/aktuality/prvni-ovci-dalnice-v-beskydech
https://www.salamandr.info/aktuality/zpomaleni-odtoku-bagrem
https://www.salamandr.info/aktuality/zpomaleni-odtoku-bagrem
https://www.arbados.cz/


BESKYDSKÉ  

DEVATERO 
Díky koronaviru vyrazilo 

do Beskyd opravdu hod-

ně lidí. S nimi dorazilo 

taky hodně aut, odpadků 

a psů. Zavřené hranice i 

nákupní a zábavní centra 

„vyhnala“ do přírody zře-

jmě i hodně těch, kteří 

sem normálně moc ne-

chodí. Hlavně kvůli nim 

jsme pro Správu CHKO s 

našimi dlouholetými spo-

lupracovníky vytvořili 

Beskydské devatero. 

Kreslené, vtipné a prav-

divé — podívejte se tady. 

Na Vandru nikdo netonul 
Když jsme odsouvali termín tradičního SalamandrVandru 

z jara na podzim, doufali jsme, že právě nebude zákaz 

setkávání. A trefili jsme se! Opět jsme putovali po mís-

tech, o která pečujeme a kde pomáhají peníze našich 

dárců. Tentokrát to bylo na Starých Hamrech a tématem 

byla voda - tolik příznačná pro deštivý rok 2020. 

Vandr pořádáme jednou ročně pro naše dárce a podpo-

rovatele. Ti si koupí dárku pro Beskydy vyslouží nejen 

vstupenku do beskydského nebe, ale i pozvánku na tuto 

exkluzivní akci. Tentokrát dorazilo 25 našich příznivců a 

podzimní počasí nám opravdu přálo. Putujte s námi ale-

spoň virtuálně: zápisky a fotky najdete tady. 

SLEDUJTE NÁŠ 

FACEBOOK 
Krátké aktuální zprávy 

nebo čerstvé fotky z te-

rénu s vámi sdílíme na 

našem Facebooku. Sle-

dujte nás, budete v ob-

raze.   

www.salamandr.info 

DÁRKY, CO LETÍ! 
Co jste letos na našem 

dárkovém eshopu Besky-

dům nejvíce kupovali? 

Byl to kvartální nájem 

pro žabku, takže zase 

voda. Koupili jste ho 

25krát. 

Pokud vás zajímá celý 

sortiment, mrkněte zde. 

Ohlédnutí předsedy 
Koronavirus byl v uplynulém roce nesporně tématem 

číslo 1 a pochopitelně výrazně ovlivnil i nás. A to nejen 

kvůli mnoha omezením, ale třeba i proto, že dopadl na 

část našich dlouhodobých sponzorů. (Což se však dost 

nečekaně podařilo nahradit díky novým dárcům, firmám 

i jednotlivcům, kteří si nás sami našli. Díky všem!)  

Ještě víc ale naše fungování ovlivnila voda. Na jaře bylo 

dlouho sucho, tráva nerostla a my dávali ovce na pastvu 

až s velkým zpožděním. A pak už bylo vody zase moc. 

Díky za ni, bylo na čase, ale nestíhali jsme seno a další 

věci pro hezké počasí. Na tom je asi nejvíc vidět, jak 

moc ve své práci (spolu)pracujeme s přírodou. Obě té-

mata se v tomto našem přehledu objevují často. Ne-

chme se překvapit, co bude hlavním tématem příště.   

Vojtěch Bajer 

https://www.salamandr.info/assets/publications/tabule-devatero-600x800-(13).pdf
https://www.salamandr.info/assets/publications/tabule-devatero-600x800-(13).pdf
https://www.salamandr.info/assets/publications/tabule-devatero-600x800-(13).pdf
https://www.salamandr.info/aktuality/na-vandru-nikdo-netonul
https://www.salamandr.info/aktuality/na-vandru-nikdo-netonul
https://www.facebook.com/CsopSalamandr
https://www.salamandr.info/
https://www.salamandr.info/assets/publications/tabule-devatero-600x800-(13).pdf
http://www.darekprobeskydy.cz/
https://www.salamandr.info/aktuality/na-vandru-nikdo-netonul

