Konferencia európskych strážcov 2017, Litoměřice
Konferencia európskych strážcov – European ranger conference 2017 (ERC) sa konala
v meste Litoměřice (ČR) v dňoch 9.-12.5.2017. Jej organizátormi boli Asociace strážců
přírody České republiky, Asociácia strážcov chránených území Slovenska a International
Ranger Federation. O zorganizovaní tejto konferencie sa výbory ASCHÚS a AS ČR po
konzultáciách s viceprezidentom IRF Florinom Halastauanom, zástupcom IRF pre Európu
Frankom Grützom a Rogerom Coleom dohodli vlani na Stretnutí strážcov Českej republiky
a Slovenskej republiky s medzinárodnou účasťou.
Konferencia sa konala pod záštitou Ministra životného prostredia Českej republiky Mgr.
Brabca, pani radnej Ústeckého kraja p. Jitky Sachetovej a primátora mesta Litoměřice Mgr.
Ladislava Chlupáča.
Zo Slovenska sa konferencie zúčastnilo 10 profesionálnych a dobrovoľných strážcov, ktorí
boli zaradení do organizačného tímu a po celý čas trvania konferencie sa spolupodieľali na
úspešnom priebehu tohoto významného podujatia. Okrem strážcov zo Slovenska sa
konferencie zúčastnili strážcovia z Českej republiky, Veľkej Británie, Škótska, Islandu,
Portugalska, Španielska, Francúzska, Holandska, Dánska, Švajčiarska, Fínska, Nórska,
Švédska, Nemecka, Poľska, Maďarska, Chorvátska, Srbska, Albánska, Kosova, Rumunska,
Izraela, Austrálie a Ruska.
Program konferencie začal v utorok 9.5. neoficálnymimi rokovaniami zástupcov národných
asociácií o založení Európskej rangerskej federácie. Tie trvali až do 20,00 hodiny, kedy
účastníkov konferencie privítali prezident IRF Sean Willmore, zástupca IRF pre Európu Frank
Grütz, prezident AS ČR Borek Franěk a prezident ASCHÚS Dan Harťanský.
Slávnostné zahájenie konferencie sa uskutočnilo 10.5. otváracím ceremoniálom, kde
spevácky zbor zaspieval hymnickú pieseň „Aká si mi krásna“ a hymny Českej republiky,
Slovenskej republiky a Európskej únie. Slávnostné príhovory zahájil Mgr. Vladimír Dolejský,
Ph.D. - štátny tajomník MŽP ČR, nasledoval Ing. Milan Boroš - generálny riaditeľ ŠOP SR, Sean
Willmore – prezident IRF, Ctibor Kocman – zástupca Európskej komisie pre ochranu prírody,
pani Jitka Sachetová - radná Ústeckého kraja, Ing.Petr Kříž – riaditeľ Agentúry ochrany
prírody ČR región Ústeckého kraja, Ing.Pavel Benda Ph.D. – riaditeľ Národného parku České
Švýcarsko a Mgr. Ladislav Chlupáč – primátor Litoměříc. Nasledoval vlajkový sprievod
a slávnostné vztýčenie vlajky IRF pred kultúrnym domom, ktorá tam viala počas priebehu
celej konferencie.
Ďalším programom dňa boli prezentácie o niektorých chránených územiach Českej republiky
a poobede konferencia pokračovala workšopmi, kde zástupca ASCHÚS spolu s českými
kolegami viedol workšop o práci s dobrovoľnými strážcami. Po ukončení workšopov
nasledovali prezentácie o práci slovenských strážcov, strážcov z Izraela a iných krajín.
Podvečer účastníci konferencie v mestskom parku zasadili strom strážcov, ktorý posvätil
biskup Litoměříc. Potom nasledovala prehliadka historickej časti mesta Litoměřice a po nej sa
účastníci presunuli do záhradného areálu miestneho gymnázia, kde ich čakala večera
a vystúpenie hudobnej skupiny Junior ranger Band.
11.5. boli na programe celodenné exkurzie – dve do NP České Švýcarsko a dve do CHKO
České středohoří.

Večer bol pripravený kultúrny program – fujarová šou – vystúpenie fujaristov z Čiech
a Slovenska. Nasledovala zábava pri živej hudbe, ktorú si zorganizovali strážcovia.
Posledný deň ERC 2017, 12.5. bolo na programe založenie ERF a prijatie štatútu ERF.
Strážcom bola predstavená vízia a ciele európskej rangerskej federácie a jej pripravený štatút
– ten bol národným asociáciám zaslaný už pred konaním konferencie, aby sa k nemu mohli
vyjadriť. S jej založením, ako aj so štatútom strážcovia súhlasili. Nasledovalo hlasovanie
o zložení výboru ERF. Kandidáti boli – tak ako štatút, predstavení už vopred, ale na
konferencii sa predstavili opäť všetkým zúčastneným strážcom. Bola zvolená volebná
komisia, ktorej predsedom sa stal ex-prezident IRF Gordon Miller. Prezidentom ERF sa
automaticky v zmysle stanov IRF stal Frank Grütz (Nemecko), viceprezidentom bol zvolený
Roger Cole (Anglicko), tajomníkom sa stal Emmanuel Icardo (Francúzsko), pokladníčkou
Mirva Hyhkö (Fínsko), projektovým tajomníkom Niklas Göth (Švajčiarsko), vzdelávacou
tajomníčkou Hrafnhildur Ævarsdóttir (Island). Zvolení boli aj dvaja kontrolóri Ian Brooker
a Joao Correia, ktorí tak ako v našej asociácii budú mať za úlohu dozerať na nakladanie
s financiami ERF.
Pri hlasovaní o štatúte a voľbe výboru hlasovali určení zástupcovia jednotlivých národných
asociácií, ktoré sa zúčastnili konferencie a poverený zástupca Rakúska. Konferencie sa
zúčastnili zástupcovia 18 registrovaných národných asociácií.
Po zvolení výboru prezidenti národných asociácií strážcov podpísali deklarácie o spolupráci
národných asociácií s ERF.
Poobede program pokračoval prezentáciami práce strážcov Izraela, Albánska a práce českých
strážcov na Filipínach. Po odprezentovaní práce izraelských strážcov navštívili nemeckí
a izraelskí strážcovia koncentračný tábor Terezín.
O 16,30 po návrate nemeckých a izraelských strážcov prezidenti národných asociácií
slávnostne podpísali deklarácie o spolupráci medzi jednotlivými asociáciami. Takto podpísali
dohodu o spolupráci Nemecko a Izrael, Island a Rumunsko, Švajčiarsko a Kosovo, Španielsko
a Portugalsko, Fínsko a Dánsko, Chorvátsko a Portugalsko. Česká a slovenská asociácia
obnovili vzájomnú dohodu o spolupráci, ktorú podpísali v roku 2000.
Posledným bodom rokovania založenej ERF bolo prijatie loga ERF. Predstavených bolo 5
grafických návrhov, z ktorých dve získali najväčší a zároveň rovnaký počet hlasov. Jednému
z týchto návrhov bolo vyčítané, že znázornená mapa na logu je len mapa EU a nie mapa
Európy, preto bolo po búrlivej debate rozhodnuté, že logo bude prerobené podľa
pripomienok a potom spolu s druhým logom rozposlané strážcom na elektronické
hlasovanie.
Po ukončení hlasovania o logu nasledoval vlajkový sprievod a slávnostné ukončenie
kongresu. Slávnostne bola stiahnutá vlajka IRF a predstavitelia IRF a ERF sa rozlúčili
s účastníkmi kongresu a poďakovali organizátorom kongresu za náročnú prácu, ktorú
odviedli.
Poďakovanie ASCHÚS patrí najmä Borkovi Franěkovi, ktorý to celé zorganizoval, tímu
mladých ľudí z Junior ranger najmä Sáre Elion Svobodovej, Benediktovi Jandovi, Petrovi
Vomáčkovi. Frankovi Grützovi ktorý sa zhostil úlohy moderátora kongresu. Samozrejme,
naše poďakovanie patrí aj všetkým sponzorom a organizáciám, ktoré sa o nás starali – Mestu
Litoměřice, Základnej umeleckej škole Litoměřice za kultúrny program, a mnohým ďalším.

