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Skautské ekologické středisko za covidu? 
Dobrovolnické práce v Moravském krasu, moštování a pečení cukroví pro firmy

AKCE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB OD 1.12. - 31.12
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Muller Thurgau 59,-
Modrý Portugal 59,-
Rulandské bílé (pozdní sběr) 139,-
André (pozdní sběr) 139,-

Veltlínské zelené 58,-
Rulandské modré 58,-

	 Ve	 skautském	 ekologickém	 středisku	 Kaprálův	
mlýn,	 ležícím	 v	 malebném	 údolí	 Říčky	 v	 Morav-
ském	krasu,	je	obvykle	touto	dobou	rušno.	Centrum	
environmentální	výchovy	bývá	plné	žáků,	kteří	ba-
datelskými	metodami	zjišují	účinnost	ekotechno-
logií,	řeší	jak	snížit	uhlíkovou	stopu,	prolézají	jes-
kyně	či	jinak	poznávají	Moravský	kras	při	terénních	
exkurzích.	O	víkendu	pak	mlýn	zaplní	skauti,	nebo	
jiné	neziskové	a	vzdělávací	instituce.
	 Nyní	 je	 tomu	 jinak.	 Jelikož	 není	 možné	 hosty		
a	 školní	 třídy	 ubytovávat,	 ani	 realizovat	 přírodo-
vědné	pobyty,	zeje	mlýn	prázdnotou.	Stále	tu	však	
jsou	mezinárodní	dobrovolníci,	kteří	skrze	projekt	
Evropský	 sbor	 solidarity	 vyrazili	 na	 roční	 dobro-
volnický	pobyt	do	Česka.	Dobrovolníci	v	září	přije-
li	pomáhat	s	výukovými	programy,	údržbou	mlýna	
a	 s	 pracemi	 v	 ochraně	 přírody	 v	 Jihomoravském	
kraji.	Navíc	se	učí	česky	a	mají	své	vzdělávací	pro-
gramy.	Přestože	koronavirus	pozastavil	hlavní	čin-
nost	Kaprálova	mlýna,	mlýnský	tým	se	tím	nenechal	
rozhodit	a	vzal	tuto	skutečnost,	jako	výzvu.	Zaměst-
nanci	 a	dobrovolníci	 přišli	 se	 spoustou	kreativních	
nápadů	na	to,	jak	udržet	mlýn	v	provozu.	
	 Dobrovolníci	 se	 ve	 velkém	 pustili	 do	 manage-

mentových	zásahů	ochrany	přírody.	Vytáhli	pneu-
matiky	z	několika	jezírek	v	Moravském	krasu,	vy-
stříhali	náletové	křoviny	na	Ostrovské	a	Macošské	

stráni	 a	 v	 přírodní	 rezervaci	 Skelná	 Hu	 pokosili	
mokřad,	na	kterém	roste	například	zákonem	chrá-
něný	 všivec	 lesní	 či	 prstnatec	 májový.	 Několikrát	

také	vyrazili	na	jižní	Moravu	a	to	na	Pouzdřanskou	
step,	 kde	 pracovali	 na	 potlačení	 zplanělé	 lékoři-	
ce,	která	prorůstá	cennou	travinobylinnou	vegetací,	
a	 o	 kousek	 dál	 na	 Pavlovských	 vrších	 na	 Pálavě		
vystříhali	invazní	pajasan	žláznatý.
	 Mimo	ochranářských	prací	dobrovolníci	společ-
ně	se	zaměstnanci	začali	vytvářet	produkty,	jejichž	
koupí	 mohou	 příznivci	 podpořit	 chod	 střediska		
v	 těchto	 těžkých	 časech.	 Kaprálův	 mlýn	 nabízí	
vlastní	 mošt,	 vánoční	 cukroví,	 knihu	 Zítra	 bude		
líp	od	Zdeny	Kaprálové	a	poukázky	na	kávu,	uby-	
tování	 či	 prohlídku	 jeskyní.	 Výzva	 otevřená	 na	
podzim	 rozjela	 spouš	 objednávek	 na	 mošt	 a	 do-	
brovolníkům	se	o	moštování	začalo	i	zdát.	Namoš-
tovalo	se	a	prodalo	víc	než	800	 litrů	moštu.	Nyní		
je	 na	 řadě	 velké	 pečení	 vánočního	 cukroví,	 které	
mlýn	nabízí	i	firmám,	jako	dárek	pro	zaměstnance.	
Cukroví	 nebude	 jen	 tak	 ledajaké.	 Kromě	 tradič-	
ních	 českých	 druhů	 poctivě	 pečených	 z	 másla		
budou	v	mlýnské	krabičce	i	druhy	receptů	od	mezi-
národních	dobrovolníků	z	Belgie,	Litvy,	Lotyšska		
a	Slovenska.

Text: Anna Veselá
Foto: archiv Junák – český skaut, Kaprálův mlýn, z.s.

Vytahování pneumatik

Další číslo vyjde 5. února 2021, uzávěrka je 29. ledna 2021.
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Přeji Vám poklidné prožití 
svátků vánočních, vše nejlepší 
a hlavně hodně zdraví 
v nové roce 2021.
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