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We are at the highest point we've been since 2002. Congratulations to everyone!
PEČUJEME O LUČNÍ SAD

V Lučním sadu na jaře proběhly poslední výsadby jednotlivých stromů, s
velkou pomocí dobrovolníků kosení a nakonec výstavba oplocenky kolem
celého pozemku. V červnu jsme nechali osadit vodní vrt ekologickým
větrným čerpadlem. Hlavní sezóna pro nás však nastala v říjnu. Kromě
komentované prohlídky sadu - u příležitosti Dne stromů - jsme vysadili
pestré a bohaté keřové patro. Přes 1 2OO kusů původních odrůd keřů
obohatí druhovou pestrost ekosystému a přispěje tím celkové
rozmanitosti tohoto místa v krajině.

VYPRÁVÍME PŘÍBĚH TRIČKA

Rok 2020 jsme v tématu módy zahájili především vyhlášením sbírky pro
náš tradiční dobročinný bazar. Dvoudenní Fashion-cafe-music bazar jsme
plánovali na duben, ale nakonec proběhl až v září. V září také došlo na
osvětový projekt o životním cyklu oblečení Příběh jednoho trička -
workshopy s Natálií Bernard a se studenty několika škol. Následovala
souborná výstava výtvarných prací studentů za použití upcyklovaných
materiálů a jejich instalace do veřejného prostoru. Součástí projektu bylo
také divadelní představení. Přebytky z bazaru putovaly do dobročinných
obchodů Moment a neziskové organizace Eurotopia.

INOVATIVNĚ (SE) VZDĚLÁVÁME

Pro budoucí prvňáčky zajišťujeme předškolní kurz Labyrintík. V rámci
zvyšování kvality neformálního vzdělávání organizujeme Projektové dny, v
roce 2020 jsme realizovali tyto: O strachu a smrti, Informační cedule 1. – co
předchází přípravě grafického návrhu, Informační cedule 2. - grafické
návrhy, Výroba nábytku z palet, Orientační běh – mapy a práce s buzolou,
Příběh trička I a II.

PŮSOBÍME NA POMEZÍ MĚSTA, POLE A LESA

ROK V KAPRADÍ

Rok 2020 poznamenal celou společnost. Zpomalil, zastavil mnohé činnosti,
přenastavil, naučil. Stejně tak ovlivnil činnosti spolku Kapradí. Příroda se
přesto nezastavila ve svém ročním koloběhu, a nám se - v úzké naváznosti
na přírodní rok a jeho cyklus - mnohé akce či aktivity podařilo provést. 



JSME SRDCEM KOMUNITY

PEČUJEME O KRAJINU, VZDĚLÁVÁNÍ A VZTAHY

Komunita, která se zprvu neviditelnými, pak ale stále patrnějšími nitkami
okolo jednotlivých projektů, a potažmo tak i Kapradí, vytváří, je tím
nejcennějším “produktem” naší činnosti. Neziskovky bývají srdcem
komunity a vytvářejí prostor pro setkávání lidí, jež mají společné téma.
Naším tématem je udržitelnost, ale také radost a kreativita v těch
nejobyčejnějších věcech života. Malými krůčky inspirujeme… A tím se
staráme o svět kolem nás.

Organizovali jsme i několik akcí pro veřejnost: vícegenerační kurz s
floristkou - Zimní kytice či komentovanou prohlídku sadu ke Dni stromů.
Rovněž my sami vnímáme potřebu se vzdělávat a rozvíjet své dovednosti.
Účastnili jsme se online kurzů (IT kompetence, fundraising, …), ročního
programu nadačního fondu KŘÍDLENÍ a akceleračního workshopu s
názvem Kreaton v MSIC. Jsme v kontaktu s odbornými konzultanty i
spolupracujícími neziskovými organizacemi.

VYPRÁVÍME PŘÍBĚH TRIČKA

Máme zkušenost s částečným samofinancování některých našich aktivit.
Kromě výtěžku z bazaru a průběžného prodeje merche v “sadařském”
duchu se účastníme trhů, kde nabízíme lokální a udržitelné dárky (med,
mošt, přírodní věnce, OLLA nádoby nebo sezónní kytice). V našem stánku
návštěvníci často najdou i pop-up bazar knih nebo vybraných fashion
kousků. Pro přátele a podporovatele školy a Lučního sadu jsme uspořádali
charitativní Černobílý večírek.

DĚKUJEME DOBROVOLNÍKŮM

Činnost Kapradí stojí na pomoci desítek dobrovolníků a jejich rodin. Ať už
to jsou sadaři-srdcaři, přátelé sadu, lidé pomáhající s přípravami bazaru
nebo “noví dobrovolníci”, kteří přicházejí se sympatií k našim aktivitám a
ochotou nám pomoci. Našim rodinám, přátelům, dobrovolníkům i celé
komunitě věnujeme patřičnou péči a pozornost, neboť jen díky jejich
podpoře jsme schopni realizovat většinu našich aktivit. 
Vzájemná pomoc se projevila i v době, kdy celá země šila roušky pro
zdravotníky. Tehdy jsme dodávkami roušek z rukou našich dobrovolníků
podpořili Slezskou nemocnici v Opavě, s jejichž Transfuzním oddělením
jsme navázali dobré vztahy již při zakládání sadu (2019).

HLEDÁME A NACHÁZÍME VLASTNÍ ZDROJE 



We are at the highest point we've been since 2002. Congratulations to everyone!

Kotůlkovi, Večerkovi, Pietraszkovi, Blanka Kostřicová, Halátkovi, Zemanovi,
Ullmannovi, Ticháčkovi, Bednaříkovi, Víchovi, Vavrečkovi, Kokrdovi,
Vařejkovi, Hertlovi, Rybářovi, Valečkovi, Rádkovi, Blažkovi, Martin Pavlíček,
Kateřina Skalíková, Saša Vejclová, Honza Kumstát, Milan Freiberg, Tulejovi,
Michal Jedlička, Jelena Štohanzlová, Lyskovi, Pavelkovi, Urbánkovi,
Frélichovi, Radka Šrajerová, Martin Valeček, Ženatí, Novákovi, Klára
Šeděnková, Raabovi, Kolářovi, Hartmannovi, Jitka Vavrečková, Michal
Horníček

SFŽP ČR, AOPK ČR, program Zelené oázy, Nadace Partnerství a společnost
MOL Česká republika, Sázíme stromy, z.ú., Magistrát Města Opavy, Křídlení
nadační fond, Innogy ČR, a.s., Optys spol. s.r.o., Rada dětí a mládeže
Moravskoslezského kraje, z.s.

Věříme v přívětivější rok 2021. Plánujeme založení a trpělivou péči o louku,
vybudování zázemí a mobiliáře v sadu. Připravujeme několik vzdělávacích
kurzů, Projektových dnů a slavností určených pro veřejnost.
Přejeme si, aby se udržitelnost stala jednou ze základních hodnot
společnosti. Jako pilíř udržitelného rozvoje vnímáme vzdělávání. Tak aby
každý jedinec mohl jednat otevřeně, zodpovědně a v souladu se svým
svědomím.

MYSLÍME GLOBÁLNĚ, JEDNÁME LOKÁLNĚ

DĚKUJEME DÁRCŮM

CO PLÁNUJEME DÁL?
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