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Složení Rady: B. Bodnárová, F. Floch, K. Gregor, L. Jelínková, J. Kocmanová, M. 
Králová, M. Kusala (po odstoupení P. Ježková), P. Šimková, M. Vintrová, D. Zouharová, 
M. Zouharová 
předseda: Marie Zouharová 
revizoři: M. Flochová, M. Sedláková, H. Vágnerová 
 
Rada Barvínku se za rok 2006 sešla celkem na 7 jednáních.  
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Barvínek se představuje 
 

Poslání a cíle1 
Barvínek sídlí v malé vesničce Podomí na jihovýchodním 
okraji Drahanské vrchoviny nedaleko Moravského krasu. 
Působí na celém území ČR, zejména na Drahanské 
vrchovině.  

 
Posláním Barvínku je  sdružovat občany, kteří se věnují 
výchově a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých (včetně 
environmentální oblasti), ochraně přírody a krajiny.  

 
Cílem Barvínku  je 

• všestranně rozvíjet osobnost dětí a mládeže. Přispívat k vytváření jejich hodnotové 
orientace na nekonzumní oblasti života a dobré mezilidské vztahy. Rozvíjet citové 
vazby k přírodě, regionální historii, etnografickým zajímavostem a lidové tradici. 
Podporovat je v tvořivosti, seberealizaci, flexibilitě a získávání sebedůvěry. 

• ochrana přírody a krajiny  
• vychovávat občany ke  spoluzodpovědnosti za stav životního prostředí a 

udržitelný rozvoj regionu 
• naplňovat odkaz profesora MUDr. Ervína Černého – Křetínského, DrSc., 
podomského rodáka, dlouholetého badatele v oblasti historie: přiblížit mladým lidem 
minulost rodného kraje a společně s nimi pečovat  o kulturně - historické a přírodní 
bohatství regionu.  

• spolupráce se školami, s občanskými sdruženími pro děti a mládež, popř. s 
jinými organizacemi a institucemi. Spolupráci mohou upravovat písemně uzavřené  
smlouvy. 

• podporovat získávání a zvyšování pedagogické i odborné způsobilosti svých 
členů 

 

Barvínci 
Členství v Barvínku bylo od vzniku sdružení individuální a kolektivní. Členy přijímá Rada 
Barvínku. Řádným individuálním členem se může stát každý zájemce starší 15 let, který se chce 
věnovat výchově dětí a mládeže nebo ochraně přírody. Kolektivním členem se může stát 
právnická osoba, za podmínky souhlasu se stanovami Barvínku, která řádně vyplní a odevzdá 
přihlášku, jejíž součástí je mj. jméno zástupce kolektivu, který se tímto stává prostředníkem 
mezi Barvínkem a daným kolektivem a zároveň přebírá práva a povinnosti individuálního člena 
sdružení. Na základě zájmu přátel Barvínku, kteří nemohou být celoročně aktivními členy a 
přesto chtějí např. pomáhat jednorázově nebo je těší mít o Barvínku průběžné informace, byla 
zavedena nová forma členství – člen příznivec. Na návrh Rady může Sněm Barvínku volit i 
čestného člena sdružení. 
 
 

                                                 
1 Vznik Barvínku proběhl podle zákona č. 83/1990 o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů. Sdružení bylo 
registrováno MV ČR dne 10. 4. 1997 pod č. j. II/S – OVS/1 – 32477/97 – R. 
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květen – kulatý stůl v Krásensku 

Co se nám podařilo v roce 2006 
- zapojení dobrovolníků do přípravy tradičních i nových volnočasových aktivit pro 
děti a mládež z regionu 

- otevření kanceláře Barvínku 
- zapojení do 2. etapy projektu Síť středisek EVVO v Jihomoravském kraji 
- získání finanční podpory projektu Barvínek pro děti a mládež od Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy 

- uspořádání prvních sedmi kulatých stolů v regionu v rámci místní Agendy 21 
- navázání spolupráci s MAS Moravský kras 
- získání důvěryhodnosti v očích místních samospráv, navázání partnerské spolupráce 

s dalšími organizacemi, jako např. s Vojenskými lesy a statky Plumlov 
- osvěta: exkurze ZA ÚSPĚŠNÝMI PROJEKTY Drahanské vrchoviny apod. 
- vytvoření výstavy Zachování a obnova přírodního dědictví Drahanské vrchoviny 

 
Organizace 
Orgány sdružení 

1) Sněm  
2) Rada Barvínku  
3) Předseda Barvínku  
4) Místopředseda Barvínku  
5) Správce kanceláře Barvínku  
6) Hospodář Barvínku  
7) Revizní komise Barvínku  

 
Nejvyšším orgánem Barvínku je sněm 
členů, který se koná jedenkrát ročně. Ten 
volí radu, která řídí a koordinuje činnost 
sdružení mezi sněmy. V Radě Barvínku zasedají společně (nejméně 4x ročně) učitelé, 
rodiče a středoškoláci. Akce na celý rok plánuje sněm Barvínku, Rada koordinuje přípravu 
aktivit a spolupráci s organizacemi. Na sněm jsou zváni i starostové obcí, zástupci 
organizací, zaměstnanci školy včetně ředitele ZŠ Podomí. V roce 2005 byla  pro 
organizační podporu své činnosti vybudována kancelář Barvínku.  

 
Kancelář 
10. ledna 2006 byla slavnostně otevřena kancelář Barvínku, která slouží jako zázemí 
sdružení pro administrativu a poradenství (prostora kanceláře) a pro materiál a technická 
zařízení (sklad). Vybudování kanceláře financoval Evropský sociální fondt v rámci projektu 
Síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji. 
Díky finanční podpoře projektu „Sítě“ a projektu Barvínek pro děti a mládež (MŠMT) 
Barvínek pořídil následující vybavení v celkové hodnotě cca 90 000 Kč. Zároveň byly 
vytvořeny pravidla pro zapůjčování materiálu Barvínku, která schválila Rada Barvínku.  

- florbalové vybavení 
- bezpečnostní vybavení na vodu a na lana (vesty, helmy, házečky, karabiny, lana) 
- velký vodácký průvodce 
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duben – beseda o biopotravinách s 

ochutnávkou 
 

 
březen – kurz pro dobrovolníky 

- lékárnička 
- brašna na fotoaparát 
- hrací prvky pro cvičení maminek s 
dětmi 

- bezdrátový mikrofon 
- termosky 
- várnice 
- sada loutek 
- skartovač 
- bezpečnostní vybavení kanceláře 

 
Lidé v Barvínku 
Do července roku 2005 byl Barvínek organizací založenou pouze na dobrovolnické práci. 
Díky zapojení do projektu Sítě středisek EVVO v JmK ale získalo prostředky pro 
zaměstnání jednoho zaměstnance. Tento úvazek byl nejprve rozdělen mezi tři pracovníky, 
po odchodu Petry Tomanové pak pouze mezi dva. Na konci roku 2006 Rada Barvínku 
začala připravovat výběrové řízení na jediného pracovníka. Díky financím z EU může 
Barvínek odměňovat i práci externích spolupracovníků. 
 
Pracovníci Barvínku 

- Petra Tomanová (0,4, do 31. 7.) – poradna, veřejnost a ochrana přírody, 
dobrovolnictví+správa kanceláře 

- Marie Zouharová (0,4, od 1. 8. 2006 na 0,7) - poradna, veřejnost a ochrana přírody,  
- Dáša Zouharová (0,2, od 1. 8. 2006 na 0,3) – místní Agenda 21 
- Miluška Králová (dohoda) – účetnictví 
- František Zouhar (dohoda) – tvorba www stránek 
- Radek Nejezchleb – tvroba www stránek, pomoc v práci s dobrovolníky 
 
- další ochotní dobrovolníci 

 
Barvínek se snaží pravidelně zvyšovat odbornou kvalifikaci dobrovolných spolupracovníků 
a vedoucích kroužků. V předcházejícím roce Barvínek značně investoval do vzdělávání 
svých členů a získalo tak akreditované instruktory. V roce 2006 byla řada ohlášených kurzů 
odložena, a tak Barvínek získal „pouze“ cvičitele vodní turistiky (do stupně obtížnosti 4).  
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červen – Pohádkový les 

Činnost Barvínku 
 

 

 

Mimoškolní výchova 
(157 dní, 125 účastníků) 

 
V oblasti práce s dětmi a mládeží Barvínek působí 
zejména v regionu, který charakterizují 4 spádové obce 
(Podomí, Ruprechtov, Senetářov a Krásensko), jejichž 
děti docházejí do ZŠ Podomí. Protože se jedná o 
venkovský region, do založení Barvínku tu neexistovala 
téměř žádná příležitost, jak by děti a mládež mohli trávit 
volný čas. Barvínek se tedy od svého založení snaží 
suplovat funkci středisek volného času ve městech a 
vytvářet tak prevenci sociálně patologických jevů a 
pozitivní vil na výchovu dětí. 
V roce 1997, tedy v roce založení sdružení, byla hlavní 
náplní Barvínku mimoškolní činnost dětí a mládeže - 
fungoval výtvarný a sportovní kroužek pro předškoláky, 
kroužek netradičních sportů pro děti a mládež, klub 
bojového umění. Významný byl i kroužek divadelní, 
který vystoupil u příležitosti oslav 650 let od založení 
obce Podomí. V následujících letech se nabídka rozšířila 
o keramickou dílnu nejen pro děti a mládež, ale i pro 

dospělé. V roce 2000 pak vznikl Přírodovědný klub Mraveniště, jehož členové se setkávali 
přibližně každý měsíc na víkendových akcích či exkurzích, které jsou založeny na 
přírodovědném, sociálním a historickém poznávání rodného kraje.  
 

Barvínek 

mimoškolní 
výchova 

ochrana 
přírody 

pravidelné 
kluby 

nepravidelné 
kluby 

akce pro 
členy i 
veřejnost 

ekologická 
poradna 

péče o 
chráněná 
území 
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Během čtyř let narostla mimoškolní činnost do takové šíře, že se předsedkyni Barvínku a 
řediteli školy podařilo v roce 2001 získat podporu Školského úřad ve Vyškově, v podomské 
škole byl zřízen školní klub. Tím se zejména pravidelné mimoškolní aktivity přesunuly 
z Barvínku pod hlavičku základní školy (výtvarný, keramický, žurnalistický, chovatelský 
kroužek, kroužky informatiky a cizích jazyků apod.), načež se spolupráce obou organizací 
ještě prohloubila.  
 
V roce 2002 byla založena tzv. „outdoorová“ 
sekce v oblasti mimoškolní činnosti pro děti a 
mládež, pod kterou se rozběhly kluby jako vodácký 
či lanových aktivit. Zájem o tuto činnost v průběhu 
let výrazně stoupla. Členové Barvínku postupně 
získávají i požadované akreditované osvědčení pro 
jeho vedoucí. 
 
Barvínek dále nabízí množství vzdělávacích akcí, 
které jsou určeny nejen dětem a mládeži, ale i 
veřejnosti. Barvínek se tak snaží rozvíjet 
v občanech vztah k regionu a tak si vytvářet 
podmínky pro zavádění principů místní Agendy 21 
a udržitelného rozvoje. 
 
V roce 2006 byla tato činnost finančně podpořena 
z projektu Barvínek pro děti a mládež (dotace 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) a 
projektu Vodácký tábor – Mraveniště na vodě (Nadace Gymnázia Vyškov).  
 
kroužek počet schůzek počet členů vedoucí 
Pravidelné kluby 
florbalový 28 12 J. Plodr 
netradiční sporty 31 22 K. Gregor 
fotbalový 29 15 Z. Zukal 
cvičení maminek s dětmi 27+18 20+12 M. Sedláková, L. Jelínková 
Nepravidelné kluby    
vodácký klub 8 22 V. Floch 
lanový klub 9 15 V. Floch, F. Zouhar 
klub Mraveniště klub zanikl, pouze 1 akce M. Zouharová 
Letní tábory    
vodácký klub 7 dní 6 V. Floch 
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Akce pro členy i veřejnost 
(15 dní, 832 účasníci) 
 

 
 
Akreditovaní instruktoři Barvínku dále personální zajišťují akce jiných organizací – např. 
Branný den pro ZŠ Podomí, Překročení Rubikonu pro sdružení škol Cirsium, Velká 
vodácká pouť.  
 

Ochrana přírody 
(29 dní, 372 účastníci)  
Občanské sdružení Barvínek prodělalo v oblasti ochrany přírody v roce 2005 řadu změn. Ty 
vyvrcholily 1.6. 2005 v prostorách Lesní školy Jezírko u Soběšic, kdy bylo podepsáno 
rozhodnutí o podpoře dvouletého projektu „Síť středisek environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji“. Převážně ekologické organizace se spojily pod 
DEV Lipka z Brna a pod vedením hlavního koordinátora Michala Medka vytvořily projekt, 
který byl vybrán jako první z asi čtyřiceti navrhovaných programů z celé České republiky. 
Hlavním cílem je zvyšovat odborné znalosti jak pracovníků ekologických organizací, tak 
také úředníků či učitelů, kteří pak budou schopni ve větší míře a detailněji informovat 
širokou veřejnost o ekologické problematice.  
Aktivity vedoucí k většímu ekologickému povědomí a osvětě veřejnosti tak začalo hned 
vyvíjet patnáct organizací Jihomoravského kraje, které za tímto účelem dostaly peníze z 

Evropské unie (Evropský strukturální fond). 
Část prostředků fondu je spravována a 
spolufinancována českým Ministerstvem 
životního prostředí.  
Barvínek se zapojil do následujících oblastí 
činnosti, které vyvíjí hlavně v oblasti 
mikroregionu Drahanská vrchovina – budování 
ekologické poradny, práce s veřejností a 
dobrovolníky, koordinace a aplikace principů 
Místní Agendy 21. Na tuto činnost Barvínek 
získal přibližně 1 100 000 Kč, v čemž je 

 
říjen - akce dobrovolníků – PR Studnické 

louky 
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jeden z panelů z výstavy o Drahanské 

vrchovině 
 

zahrnut i plat pro jednoho pracovníka – prvního zaměstnance v historii Barvínku. 
Činnost v oblasti ochrany přírody je dále financována z rozpočtů Jihomoravského a 
Olomouckého kraje a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR – jedná se odměny za péči o 
chráněná území.  
 
Péče o chráněné území 
(15 dní, 61 dobrovolníků) 
Barvínek neustále rozšiřuje svoji péči nejen o chráněné území. Přes veškerou snahu se 
ovšem nedaří vyřešit problém s úklidem odstraněné biomasy.  
 
území rozloha činnost počet dobrovolníků odpracované dny 
PR Studnické louky 3 ha kosení trávy, 

odstranění olšin 
30 5 

VKP Studnické louky provedlo SDH Studnice, administroval Barvínek 
PP U Žlíbku 0,8 ha kosení trávy, 

odstranění smrků 
26 4 

PR Skelná huť 1,5 ha kosení trávy 5 6 
 
 

Ekologická poradna 
Začátkem roku 2006 byla v budově Obecního 
úřadu Podomí otevřena kancelář Barvínku, 
která slouží nejenom jako zázemí občanského 
sdružení, ale hlavně jako poradna pro 
veřejnost především v těchto oblastech: 

� péče o krajinu, ochrana přírody 
� psaní projektů a získávání dotací 
� studánková poradna 
� naučné stezky a cyklostezky 
� regionální historie 
� péče o handicapovaná zvířata 
� domácí ekologie 
� ekol. Zemědělství a biopotraviny 
� energie a bydlení 

 
Dále se můžete obracet i v těchto oblastech – 
zákony, odpady a recyklace, voda – praní a 
čištění, péče o zeleň, kontakty na ekol. 
organizace.... 
 
Kromě samotné ekologické poradny 
pracovníci kanceláře pracují i v těchto 
programech: 
 
Veřejnost o ochrana přírody 
V rámci programu Veřejnost a ochrana přírody se Barvínek snaží zejména o osvětu v oblasti 
přírodního a kulturního dědictví Drahanské vrchoviny. Připravujeme rozšíření stávající 
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naučné stezky (celkem na 10 tabulí), vydání malého průvodce Drahanskou vrchovinou a 
„rodinných“ pracovních listů, dále organizujeme výstavy a exrkurze.  

 
Aktivity:  

- exkurze (4 exkurze, 89 účastníků) 
- rozšíření naučné stezky 
- příprava průvodce po Drahanské 
vrchovině 

- výstava Zachování a obnova 
přírodního dědictví Drahanské 
vrchoviny 

- cyklus besed Setkání s krajinou (8 
besed, 197 účastníků) 

 
 

Dobrovolnictví v ochraně životního prostředí 
V oblastí práce s dobrovolníky Barvínek připravuje pracovní akce zejména na chráněných 
územích. Připravujeme i seminář pro dobrovolníky regionu, který bude zaměřen na 
získávání dobrovolníku a finanční podpory k péči o životní prostředí. Barvínek také 
postupně vytváří databázi dobrovolníků a míst, kde by mohli dobrovolníci pomáhat. 
 
Aktivity: 

- setkání dobrovolníků (7 akcí, 52 účastníků) 
- aktualizace databáze dobrovolníků 
- vytvoření databáze míst, kde mohou dobrovolníci pracovat 
- kurz Jak na to? (2 části, 18 účastníků) 

 
Udržitelný rozvoj 
Barvínek je koordinátorem programu Udržitelný regionální rozvoj a snaží se o 
implementaci principů místní Agendy 21 ve třech regionech Jihomoravského kraje 
(mikroregiony Hrušovansko, město Boskovice a mikroregion Drahanská vrchovina). V roce 
2006 Barvínek v jednotlivých obcích 
mikroregionu Drahanská vrchovina 
koordinoval setkání veřejnosti (občanů, 
neziskových organizací, podnikatelů a 
místních samospráv) formou diskusních 
kulatých stolů. Občané vytvářejí vize rozvoje 
obce a následně vize rozvoje mikroregionu 
Drahanská vrchovina zahrnující jejich vlastní 
představy o udržitelném rozvoji komunity. 
Vize vytvořené formou facilitátorem řízených 
diskusí veřejnosti otevírají obcím cestu 
k získání dotací z Evropské unie v letech 2007 
až 2013. Barvínek zároveň vypisuje grantové 
řízení na podporu malých místních projektů. 
 

 
květen - exkurze do Vojenského újezdu Březina 

 
září – exkurze za úspěšnými projekty regionu 
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květen – zájezd do Súlovských vrchů 

Aktivity 
- koordinace programu 
- spolupráce s MAS Společná cesta a MAS Moravský kras 
- příprava školení facilitátorů (30 účastníků) 
- realizace kulatých stolů (v 7 vesnicích, celekm 120 občanů) 

- koordinace spolupráce mikoregionu 
Drahanská vrchovina a Národní sítě 
zdravých měst 
- osvětové akce: exkurze za 
úspěšnými projekty Drahanská 
vrchoviny (kompostárny, kozí farma, 
alternativní zdroje energie v Bouzově 
aj.) 

Barvínci sobě 
 
Již tradičním Barvínkovským „originálem“ se 
stalo i závěrečné posezení dobrovolníků 
k ukončení prací v chráněných územích – tvz. 
„PraSečení“ – neboli posezení u selátka.  

 

 

Propagace 
Webové stránky 
Díky zapojení do projektu „Síť středisek environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v 
Jihomoravském kraji“ Barvínek získal finance pro stálou podporu správce webových 
stránek. Tím se stal František Zouhar. Barvínek tak získal vlastní doménu, jejíž obsah je 
rozdělen do dvou sekcí. Jedna se věnuje tradičním akcím Barvínku, včetně aktualizovaného 
kalendáře akcí, diskusního fóra. Druhá je věnována přímo ekologické poradně a dalším 
činnostem kanceláře a obsahuje i přímou internetovou poradnu.  
Kromě nově vzniklých stránek může zájemce o 
činnost navštívit stránky dvou barvínkovských 
klubů – Přírodovědného klubu Mraveniště 
(www.mraveniste.wz.cz) a vodáckého klubu 
(www.voda.unas.cz) 
 
Publikační činnost 
 Během sedmi let své existence stihl 
Barvínek vydat hned několik publikací. 
Nejvýznamnějším počinem bylo vydání 
publikace Drahanskou vrchovinou, dále 
spolupráce při tvorbě Kroniky Podomí a 
Almanachu školy. Zkušenosti s ekologickou 

 
únor – beseda z cyklu Setkání s krajinou - 
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výchovou v Podomí (v občanské sdružení i základní škole) byly shrnuty D. Zouharovou a 
jsou součástí Manuálu pro koordinátory EV.  

V rámci projektu Síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
v Jihomoravském kraji Barvínek během roku 2006 připravoval rozšíření stávající naučné 
stezky. Naučné tabule budou v roce 2007 doplněny o pracovní listy pro rodiny s dětmi. 

 
Výstavy 

Barvínek v rámci projektu Síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
v Jihomoravském kraji připravil výstavu Zachování a obnova přírodního bohatství 
Drahanské vrchoviny, která jednak charakterizovala Drahanskou vrchovinu jako 
geomorfologický celek, poukazovala na přírodní poměry a katastrofy, které region postihly 
(např. povodně), zdůraznila nejzajímavější místa území a regionální literaturu. Výstava byla 
nejprve zveřejněna v TIC ve Vyškově, po té začala putovat po vesnicích mikroregionu 
Drahanské vrchoviny. Výstava byla na konci roku 2006 připravena k tisku jako malý 
průvodce Drahanskou vrchovinou. 

V roce 2006 se vydala na „pouť“ po mikroregionu i výstava Studánky mikroregionu 
Drahanská vrchovina, která byla připravena na konci roku 2005.  
 

Spolupráce s médii 
 Barvínek se snaží o své činnosti pravidelně informovat prostřednictvím různých 
periodik. Nejvíce spolupracujeme s regionálními Vyškovskými novinami a deníkem 
Rovnost. Pravidelně se články objevují také v místních obecních občasnících. 
 

datum periodikum název článku 

10. 1. 2006 Rovnost Barvínek otevře ústředí 

13. 1. 2006 Vyškovské noviny Nová kancelář Barvínku poslouží i jako poradna 

10. 3. 2006 Rovnost Občanské sdružení Barvínek pořádá kurz pro dobrovolníky 

10. 3. 2006 Vyškovské noviny Občanské sdružení Barvínek pořádá kurz pro dobrovolníky 

2. 6. 2006 Vyškovské noviny Lidé diskutují o tom, co potřebuje jejich vesnice 

16. 6. 2006 Vyškovské noviny Pohádkový les přinesl dětem překvapení 

20. 10. 2006 Vyškovké noviny Sdružení obcí chce nové kompostárny 

20. 10. 2006 Vyškovké noviny Volíme Studánku Vyškovska 

15. 12. 2006 Vyškovké noviny Škola voněla cukrovím 
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Hospodářská zpráva 
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červenec – sjezd rakouské řeky Salzy 

Výhled 
Sněm Barvínku konaný v březnu 2007 stanovil následující priority pro rok 2007 

• pokračovat v projektech - Síť EVVO v Jihomoravském kraji, Regionální 
informační centrum zejména pro místní samosprávy a dobrovolníky 

• zajistit stálého JEDNOHO pracovníka 
• pečovat o chráněná území - PR Studnické louky (včetně revitalizace potoka), PP U 
Žlíbku, PR Stepní stráň u Komořan 

• vyřešit otázku odvozu biomasy z chráněných území 
• připravovat ake u příležitosti 10. výročí od založení Barvínku 
• pokračovat se strategickým plánováním v organizaci 
• uspořádat tradiční akce 
• rozvinout činnost Barvínku o nové akce  
• nákoupit potřebný materiál   
• rozšiřovat vzdělání členů Barvínku 
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Poděkování a spolupráce 
Za pomoc a spolupráci děkujeme zejména:  
členům občanského sdružení Barvínek, firmě GES Král Krásensko, p. Klvačovi, pí. 
Michálkové z Podomí, Občanskému sdružení Drnka z Drnovic, OÚ Krásensko, OÚ 
Podomí, OÚ Ruprechtov, OÚ Senetářov,  mikroregionu Drahanská vrchovina, ředitelství 
Pivovaru Vyškov, zaměstnancům ZŠ Podomí  
 
Za finanční podporu Barvínku děkujeme 
Evropskému sociálním fondu, Jihomoravskému kraji, Nadaci Gymnázia Vyškov, 
Olomouckému kraji, OÚ Krásensko, OÚ Podomí, OÚ Ruprechtov, sponzorům plesu, firmě 
Tauro 
  
Za materiální pomoc, služby, různé dary  a jiné formy spolupráce děkujeme 
ČSOP Prostějov, DEV Lipka z Brna, hasičům z Krásenska, Hnutí Brontosaurus, Lesní 
správě Rychtářov,  odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, PS Severka Vyškov, Rezekvítku z Brna, ředitelství ZŠ Podomí,  SEV 
Rychta Krásensko, Sdružení Drnka z Drnovic, skautům ze Senetářova, spádovým obecním 
úřadům, Správě CHKO Moravský kras, Středisku ekologického poradenství Kosenka 
z Valašských Klobouk, firmě TAURO Podomí.  
 
Za nezištnou dobrovolnou práci děkujeme členům rady, hospodářce, revizorům, všem 
členům Barvínku, učitelům ZŠ Podomí  a mnoha našim příznivcům. 



 16 

Salza a Canyoning 2006 
(malá reportáž z velkého letního dobrodružství) 

 
Předposlední týden loňských prázdnin jsme my, parta nadšenců, strávili v malebném 

alpském městečku Wildalpen. Ubytovali jsme se v pěkném malém kempu hned u řeky Salzy, která 
byla naším hlavní cílem. Odtud jsme se každý den vydávali na různé úseky této horské řeky. Potom 
co jsme projeli horní úsek, pak Malou a nakonec i Velkou soutěsku, jsme se rozhodli pro malé 
zpestření (to aby nás ty lodičky třeba nezačaly nudit).  

Naházeli jsme do auta neopreny, helmy, lana, sedáky, samozřejmě svačinku a nakonec i 
sebe a vyrazili hledat vodopády, které jsme se chystali slaňovat. 

Auto jsme nechali u cesty, oblékli si naše slušivé, vlhké a příšerně ledové neoprény a šli kus 
lesní cestou, když se před námi objevil malinký potůček. Takový ten co ho přejdete jedním krokem, 
pokud si ho vůbec všimnete. Tak tady to mělo být. Nevím, vodopády jsem si představovala trochu 
jinak.. No, ale když už jsme tu byli, tak jsme se odhodlaně vrhli do toho nepatrného proudu a po 
směru toku začali zdolávat potůček. Po chvíli se nám přes nepřízeň osudu podařilo najít malé 
zadosti učinění – využívali jsme každé příležitosti ke klouzání se po dokonale vyhlazeném dně 
koryta. Když už tu nejsou vodopády tak alespoň skluzavka ☺ . Voda byla sice neuvěřitelně ledová a 
ani vzduch tady – mezi stromy a skalami – nebyl zrovna prohřátý od sluníčka, ale nám to nevadilo. 
Mělo to i své výhody – co lépe znecitliví naražený zadek? 

A v tom to přišlo! Před námi se objevil první vodopád (pokud se tomu tak dá říkat), na 
kterém jsme mohli konečně využít lan. Takže jsme všichni nadšeně zvládli slanit první maximálně 
čtyřmetrovou překážku. Později jsme zjistili, že jako příprava na to, co nás čekalo, to byl ideální 
začátek.  

Celou cestu až dolů jsme se totiž v podstatě už jen vázali z jednoho „vodopádu“ na další, 
které se postupně zvětšovaly a občas i spojovaly. Jelikož jsme celou tu dobu stáli ve vodě a sluníčko 
nemělo nejmenší šanci sem zasvítit, podobali jsme se spíše třesoucím se rampouchům než 
nadšeným „sportovcům“, kterými jsme ovšem samozřejmě byli! 

Když jsme se dopracovali k poslednímu závěrečnému vodopádu, nejednomu nám ztuhla 
krev v žilách. Tohle už byl opravdový malý vodopád! Měli jsme výhled do nekončící propasti, pod 
nohama vyhlazený mokrý kámen, který příšerně klouzal a jištění pouze prusíkem. A co jsme 
neměli? Na vybranou – obejít to nešlo a vrátit už vůbec ne. Takže jsme pobrali zbytky sil a začali se 
spouštět… 

Pro některé z nás to bylo úplně první setkání se slaňováním, ale zvládli jsme to všichni ve 
zdraví. Sice promrzlí a unavení, ale nadšení nezapomenutelným zážitkem.  

Lenka a Lucka 
 


