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Radegast pomáhá zachovat přírodní
a kulturní bohatství Beskyd

Klub českých turistů vymyslel způsob, jak šetrněji nakládat s odpadky na Lysé hoře.
nás samo o sobě předurčuje
k rozhodnutí podpořit místní
projekty a pomoci tak rozvoji

regionu. Velmi nás těší, že se
každý rok najdou organizace,
které mají zájem beskydskou

krajinu zvelebovat a přispět
tak k péči o přírodní bohatství
a udržitelný turismus v našem

Za hlasy zvířat a ekologické toalety
Program Radegast lidem podpořil zajímavé projekty i v ostravské zoologické zahradě, u Chaty
Prašivá, v Městské knihovně Havířov nebo ve Frýdku-Místku.
Ostravská zoologická zahrada
má nový interaktivní koutek. Návštěvníci se tam naučí poznávat
zvuky zvířat podle zvukových nahrávek. Jedná se o zvířata, která se
vyskytují v přírodě a volně žijí také
v areálu zoologické zahrady. „Přínos projektu vidíme v tom, že se
díky větší znalosti o zvířatech zvýší
zájem o tyto druhy, o jejich ochranu a o přírodu vůbec,“ říká Šárka
Nováková z ostravské zoo. Klub
českých turistů staví u Chaty Prašivá ekologické toalety. Jako zdroj
vody budou toalety využívat dešťo-

vou vodu zachytávanou ze střechy
chaty a dalších povrchů v jejím
okolí. Provozování horské chaty

tak bude šetrnější k tamní přírodě.
Na ekologickou a environmentální výchovu se zaměřila Měst-

Interaktivní panel Za hlasy našich zvířat pořídila ostravská zoo.

Poznej Beskydy jinak

3xTOP.cz aneb Zdolej některý
z beskydských vrcholů třikrát
za 24 hodin ze tří různých míst.

Zdolej Lysou horu, Pustevny či Soláň, a to rovnou třikrát
během 24 hodin ze tří různých
míst. Tak zní výzva Klubu
3xTOP.cz, z.s., který nejen pro
všechny milovníky pohybu připravil několik značených tras
3xTOP.cz, zajistil servisní místa a vytvořil mobilní mapovou
aplikaci.
„Impulsem k realizaci projektu 3xTOP.cz byl náš zážitek
z Francie, kde jsme úspěšně
zdolali na silničních kolech
legendární horu Mount – Ventoux, a to třikrát ze tří míst do
24 hodin. Po návratu jsme hledali marně další výzvy u nás
v ČR, ale nabídka nebyla žádná. Došlo tak k realizaci projektu 3xTOP.cz. V budoucnu
bychom rádi trasy 3xTOP.cz
rozšiřovali o další zajímavé lokality,“ hovoří Pavel Bědajanek,
předseda Klubu.

ská knihovna Havířov. Díky
grantu uspořádala cyklus přednášek o ekologii a přírodních
krásách Beskyd, zorganizovala
Ekolympiádu a fotografickou
soutěž. Letos se konal 23. Mezinárodní folklorní festival ve
Frýdku-Místku. Na jevišti zatančilo a zazpívalo 600 českých
i zahraničních hostů. Městem se
linuly lidové písně, tančily se lidové tance a lidé si připomínali
lidové zvyky. Beskydská šachová
škola organizuje oblíbený šachový turnaj s mezinárodní účastí.
Na posledním ročníku se utkalo
nad šachovnicemi 300 hráčů.
Další ročník grantového programu Radegast lidem startuje
už na jaře příštího roku!

kraji“, vysvětluje poslání programu Ivo Kaňák, manažer pivovaru Radegast.

Stranu připravil
Václav Tuček

Tajemný obyvatel lesa
Čápa černého jen tak lehce nespatříte a mnoho o něm
ani nevíme. Je to velmi vzácný
a zákonem chráněný druh, který obývá lesní zákoutí. Dosud
neexistovaly údaje o tom, kolik
přesně jich v Beskydech hnízdí.
Do realizace projektu na ochranu tohoto vzácného ptáka se pustil Český svaz ochránců přírody
Orchidea Valašsko. Podařilo se

jim úspěšně dohledat několik nových hnízdišť a mláďata okroužkovat. „Velký dík patří lidem,
kteří telefonicky i pomocí facebookových stránek posílali informace o místech výskytu čápů
včetně popisů jejich trajektorií.
Od veřejnosti jsme dostali i několik tipů na nová hnízda,“ říká
k výborné spolupráci s veřejností
Václav Tomášek z Orchidei.

Poklad jménem mokřady
Drobné mokřady plní v krajině důležitou funkci. V době
přívalových dešťů v sobě vodu
akumulují a v sušších obdobích
ji postupně vydávají. Jsou také domovem vzácných druhů
rostlin a živočichů. Český svaz
ochránců přírody Salamandr
mapoval drobné podmáčené
plochy ploch v severní části Beskyd. „Při mapování mokřadů
jsme provedli odborné výzkumy,
které odhalily některé ohrožené

druhy rostlin, například orchideje a desítky různých druhů
motýlů,“ říká Martin Konupka
ze Salamandru. Jedním z míst,
o které ochránci přírody pečují,
je podmáčená louka na Hutích
na Starých Hamrech nedaleko
přehrady Šance. Když přehrada
na konci 60. let vznikla, pod její
hladinou zmizely největší skutečné plochy rašelinišť v Beskydech. Louka na Hutích je jedním z mála zbytků těchto ploch.

Do ochrany čápa černého se pustil Český svaz ochránců přírody
Orchidea Valašsko.

Efektivní likvidace odpadků

O zmapování a záchranu mokřad se zasloužil Český svaz ochránců přírody Salamandr.

Partnerem stránky je
PR76236

Samotný pivovar dlouhodobě snižuje množství vody, které potřebuje pro vaření piva,
a je v tom mezi nejlepšími na
světě. Radegast také vytvořil
systém propojených rybníčků, které přírodním způsobem
čistí vodu odtékající z pivovaru. Rybníčky osídlují původní
rostliny a živočichové, nechybí
mezi nimi ani ohrožené druhy. K ochraně Beskyd přispěli
i zaměstnanci pivovaru, kteří
čistili koryto řeky Morávky či
uklízeli před zimní sezónou
Pustevny. Obnova drobných
mokřadů, ochrana čápa černého v Beskydech, projekty
šetrné k životnímu prostředí
na Chatě Prašivá nebo Bezručově chatě na Lysé hoře a další
realizované projekty získaly
grantovou podporu 1,5 milionu
korun. Od začátku fungování
programu Radegast lidem byly podpořeny desítky projektů
za více než 30 milionů korun.
Další grantové kolo proběhne
na jaře 2018.

Foto archiv fi rmy Radegast (6)

Horské hřebeny, zelená
údolí, rozlehlé lesy a stráně
nebo starobylé dřevěnice. To
je beskydská krajina a domov jednoho z klenotů moravského a českého pivovarnictví. Pivovar Radegast leží
v podhorské obci Nošovice
na úpatí Moravskoslezských
Beskyd a vaří tady již 47 let
správně hořké pivo. Za svůj
úspěch vděčí hlavně místním
lidem, kteří jsou na něj patřičně hrdí. Radegast se snaží
o tento svérázný a zajímavý
region pečovat a zachovat jedinečnou beskydskou krajinu i dalším generacím. Před
15 lety tak vznikl grantový
program Radegast lidem,
který podporuje projekty na
ochranu přírodního a kulturního bohatství Beskyd.
Program podporuje například péči o vodní zdroje, krajinu a přírodní bohatství, aktivity
na podporu udržitelného turismu, obnovu charakteristické
architektury, ochranu místního kulturního dědictví a tradic
a další umělecké, sportovní,
vzdělávací a komunitní projekty. „Úzké spojení s regionem
a čistou beskydskou přírodou

S ekologickým řešením odpadového hospodářství na Bezručově chatě přišel Klub českých
turistů. „Vymysleli jsme způsob,
jak budeme na chatě s odpady
lépe a šetrněji nakládat,“ říká
Rostislav Kašovský z Klubu českých turistů a dodává: „Setříděný odpad pomocí nově zakou-

peného lisu vytlačíme do balíků
a průběžně z Lysé hory odvážíme.“ Bezručova chata na Lysé
hoře se stala v posledních letech
oblíbeným návštěvním místem.
Zvýšený počet lidí však přinesl
i zvýšené množství odpadu, který byl doposud odkládán netříděný do běžných kontejnerů.

