13. februára až 31. marca 2012
Stretnutia v čajovni Strom života
Oficiálny článok v médiách
Prvou tohtoročnou oficiálnou aktivitou Klubu Stromu života Sova pri KST Kamarát
Partizánske bolo stretnutie v Čajovni Strom života. Po dohode s majiteľkou čajovne sa
stromáci rozhodli tento príjemný priestor so spoločným názvom využívať každý druhý
pondelok (keď je pre ostatnú verejnosť zatvorené) na pravidelné stretnutia nielen pre
svojich členov, ale pre všetkých, ktorým niečo hovorí pomoc prírode a environmentálna
výchova. Na prvom stretnutí 13. februára boli odprezentované všetky pripravované
programy pre deti a mládež a činnosť za rok 2011, predovšetkým projekt Zachráňme
Bielické Bahná. Prvou najdôležitejšou aktivitou tohtoročnej jari bude okrem brigád na
Bahnách (dobudovanie náučného chodníka, environmenežment...) celosvetová iniciatíva
HODINA PRE ZEM (viac na www.stromzivota.sk) v sobotu 31. marca. Ak sú vám tieto
témy blízke, radi vás uvítame v Čajovni Strom života (na prízemí výškovej na námestí) v
pondelok 27. februára od 16. hodiny.
Neoficiálne
Oslovila som Lindu Kamenskú, majiteľku Čajovne Strom života, či by sme sa tam nemohli
stretávať každý druhý pondelok. Samozrejme, že sme to nechceli zadarmo. Za každú hodinu
tri eurá a výhodou bolo, že bude čajovňa len pre nás. Celkom sme sa tam stretli päťkrát:
Na prvom stretnutí 13. februára Vladko, náš koordinátor, prezentoal ciel a filozofiu
organizácie Strom života. Informoval o o súťažiach pre deti a mládež a o možnostiach
podpory z ústredia. Ja som si zas pripravila prezentáciu našej činnosti stromácko -uristickej
za rok 2011. A veru bolo sa čím pochváliť... Len detí a dobrovoľníkov niet...
Na druhom stretnutí 27. februára sme rokovali so zástupcami Mládežníckeho parlamentu,
ktorého členmi sú aj Marek Šútor a Janko Valášek, naši stromáci a turisti (len škoda, že na
stromácke a turistické aktivity nemajú čas). Dohodli sme sa na spolupráci pri organizovaní
akcie Hodina pre Zem a rozdelili sme si úlohy. Po odchode mládežníkov sme s malými
deťmi súrodencami Rihárovcami začali vystrihovať z časopisov lístky , z ktorých sme chceli
pripraviť výtvarnú prácu do stromáckej súťaže Tajomstvo stromu. Medzi nás prišiel aj náš
najmenší stromáčik, iba päťmesačný Matej Dobiaš.
Na treťom stretnutí v čajovni 12. marca sme v prvom rade dokončili výtvarné práce.
Nikolas a Danko robili jednu prácu a Katka a Nikola druhú. Takže sme do súťaže odoslali
len dve práce. V ďalšej časti sme riešili bubnovanie na akcii Hodina pre Zem a dostatok
bubnov s členmi Folkového klubu.
Na štvrtom stretnutí 26. marca sme riešili konkrétne úlohy každého z nás na akcii Hodina
pre Zem.
Na piatom stretnutí 31. marca, po skončení Hodiny pre Zem, sme vyhodnotili akciu ako
pomerne úspešnú. A nakoľko nás bol dostatočný počet členov Folkového klubu, ktorého som
predsedníčkou, urobili sme si výročnú členskú schôdzu a schválili program a účinkujúcich
na 14. ročníku regionálnej prehliadky pôvodnej folkovej tvorby Folková jar 27. apríla.
***
S majiteľkou čajovne Lindou sme sa dohodli, že v stretnutiach budeme pokračovať v zime.
Nateraz svoju činnosť presúvame do prírody...
Ala

