Setkání českých WWOOF hostitelů
29. - 31. ledna 2016, Kyprův Mlýn – Knínice – Česká Kanada

CHAOS, Farma Karla Tachecího junior, Ekostatek Vlkaneč, Zátiší pod Lípou, Tilia-eko-in: Pospíšilovi,
Biostatek, Farma Uchované Semínko, Pod Dračím Kamenem, Kyprův mlýn

Přijeli jen ti, kdo dali vědět, že přijedou a všichni, kdo dali vědět, že přijedou, přijeli.
Ivo Janeček sestavil videjko.

V pátek večer jsme se radovali z WWOOF pohlednic (Ekozámeček STROUPEČEK, Statek VÁVROVI, Farma
Mezi Lesy, Biostatek, Nevězice u Kaštanu, Chmelový statek 4 srdce ), inzerátů do spřízněných magazínů (7G,
Bioměsíčník, Bedrník, aktualizovaná Klíčová dírka ) a PR článku tamtéž. Předpokládám, že k některému z
uvedených máte, milí hostitelé, přístup a tak se pokocháte a necháte zmotivovat k aktualizaci a
vyšperkování svého profilu na www.wwoof.cz, abyste se stali atraktivní pro české WWOOFery, se
kterými se před letošní sezonou roztrhne pytel. Však jsme si ještě ten večer ještě předvedli pár fíglů, jak na
to.

Sobotní ranní počasí bylo úžasné a pomohlo nám z postelí tak akorát brzo. Po snídani děti vyrazily na
led pod propouštějícím náhonem a div na sáňkách nesjížděly do Želetavky. Dospěláci jsme se sesedli
do pracovny a připomněli si, že
•
•
•
•

WWOOF tvoří největší světovou síť aktivních dobrovolníků za životní prostředí a zdravý životní styl,
že je trend zrušení hranice nepovoleného množství reziduí v EKO-BIO produkci,
imigranti, že nejsou azylanti a ani uprchlíci, že je to složitější a
že pořádně nevíme, jak s touto oblastí propojit WWOOF.

Každopádně nám můžete držet palce k tomu, aby vám v horizontu několika měsíců přišla nabídka
účastni na evropském WWOOF projektu – setkávačka, workshopy, cestování po kontinentu...
Pauza na kávu, čaj a koláče s příběhem Samy Nasry Bochra Abdelmalaka.
Před procházkou oběd, při procházce focení, ale hlavně obdivování, kolik všeho Iva Zadražilová se
svým tajemným dědou zvládá a k tomu ještě s dětmi Vojtou a Mildou. Však reportážní video zobrazuje
vybavený a důkladně opečovávaný areál. Děkuji takto Kyprovu mlýnu, že nás přijal a hostil. Děti se
povozily na koních.

Setmělo se, tak dovnitř a k práci opět. Rozdělili jsme se do dvou part:
• střihači videa, kteří se prostřednictvím YouTube učili vyrábět krátké filmu,
• literární kritici, kteří pročítali texty k přípravě na fyzické zapojení do faremních aktivit –
LLOOF .pdfs.

Krávy
Večeři jsme vyráběli sami a najedli se delikátních topinamburových placek ( CHAOS) a kulajdou s fazolkami
nebo bez nich. Zapíjeli moštem (Biostatek) a doplňovali paštikou (Zátiší pod Lípou) a kompoty (Kyprův Mlýn), K
tomu chleby, bulky a hřbety (Uchované Semínko) a pšeničné (Ekostatek Vlkaneč), poličské i žatecké pivo.
Program skoro u konce, takže se konečně také odehrálo seznamovací kolečko: představování našich
hospodářství a způsobů života vyústilo ve sdílení dojmů z WWOOFerů. Některým bdělé sdílení protáhlo do
čtyř do rána.
Neděle snídaně, úklid a na cestu dál. Děkujeme.
Co se dá čekat v nejbližší době?
• Přijde vám pohlednice. Tehdy zjistíte, jaké jsou podmínky dotisku várky pro vás, co jste nestihli nyní.
• Přijde pozvání k participaci na evropském projektu propojující vzájemné vzdělávání hostitelských
farmářů s uprchlickou otázkou a přijímání WWOOFerů ze zemí s vízovým vztahem.
• Začnou se vám hlásit haldy českých WWOOFerů, poněvadž inzeráty jdou do tisku.
• Někdo z vás se ozve Anně Vitešníkové z Dobrovolnického centra 67, kde organizuje pravidelné večerní
programy. Ráda by pozvala někoho, kdo má zkušenost s WWOOFem a chtěl by své zážitky sdílet
formou přednášky s ostatními. Materiály – data, letáky, on-line prezentace, textilní tašky a pohlednice...
můžeme dodat. Super, dejte pak vědět, jak jste dopadli a třeba i reportík z besedy.
Kde uspořádáme setkání příští rok opět v lednu, poněvadž, zdá se, zimní termín slibuje vyšší účast
WWOOF hostitelů? Klidně se nabízejte hned. Královéhradecko, Severomoravko či Slezsko by vycházely
geograficky ideálně, ať se nám střídají regiony.
Na měsíc se teď stahuji z terénu, jdu si odpočinout do pouště. Věřím, že se mi podařilo nadpracovat si do
následujících měsíců, že se český WWOOF obejde bez každodenního servisu svého koordinátora. S rozpukem
jara budu znovu k dispozici, napružený na aktivní podporu dobrovolnictví na ekofarmách.
Přeji hladký, nebahnivý a příznivý vstup do jara, ve Valči 3. února, Vojtěch Veselý.
AREA viva, z.s. – koordinátor českého WWOOFu, IČ: 265 30 449, www.areaviva.cz
kontaktní osoba: Vojtěch Veselý, +775 272 678, vojtech@wwoof.cz
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