
XXXV. Tradi ční kosení a škola ochrany 
přírody a krajiny Valašské Klobouky 2015                    

                  rozvíjející program 
� sobota 4. července 2015 od 19 hodin v srdci rezervace Bílé Potoky 

Setkání a beseda s Augustinem Grefou, domorodým indiánem z kmene Kichwa 
z ekvádorské Amazonie a s občanským sdružením Život postaru, které se snaží pomoci 
tamním obyvatelům zachovat přírodní bohatství a tradiční způsob života a vykupovat jejich 
domovinu pro zachování jejich kultury a jejich života. Augustin Grefa se narodil v divokém 
pralese, v oblasti kolem řeky Napo, která je nyní rok od roku více devastována těžbou zlata a kácením 
vzácných dřevin. Je zaplavována výdobytky západní civilizace … Co se dálo od loňské návštěvy. 
Augustin pochází z rodiny místních šamanů, která se s ohromným nasazením snaží ve svém okolí tento 
negativní trend měnit. Naše snahy jsou si velmi blízké a máme se jedni od druhých co učit, co 
obdivovat, co chránit, žasnout s matkou Zemí. 

� neděle 5. 7. 2015 od 13 hodin v Bílých Potokách  Exkurze po bělokarpatských 
loukách v péči ZO ČSOP KOSENKA, jejich ochrana i obnova, co je nového, co se podařilo. 
Provede RNDr. Jan Mládek z Univerzity Palackého Olomouc.  

� neděle 5. 7. 2015 od 18 hodin v podnikatelském centru Val. Klobouky 

Setkání a beseda s promítáním s Augustinem Grefou a jeho rodinou, s občanským 
sdružením Život postaru, tentokrát na téma život v Amazoniii, komunita kmene Kičua, rodinný 
a komunitní život a záchrana jejich domova.  

� pondělí 6. července podvečer v Bílých Potokách  

Intuitivní a spontánní a hudba, Marek Gonda a Augustin Grefa ad. Pocta Bílým Potokům a 
Amazonii. 

O tom všem se můžete dozvědět i můžete posílit v Bílých Potokách i při promítání a besedě ve 

městě. Výtěžek dobrovolných příspěvků, dobrovolného vstupného na místě bude věnován podpoře 

přírodní rezervace kmene Kičua v Ekvádoru. Více na www.zivotpostaru.cz a při setkání v Bílých Potokách 

a ve Val. Kloboukách. Těšíme se s Přírodou Bílých Karpat i Amazonie na Všechny.  

                                                                                

Miroslav Budulínek Janík ZO ČSOP KOSENKA    

Augustin Grefa   Napo 


