Příležitost nahlédnout ke kořenům
Semenec, o.p.s., provozovatel Přírodovědného muzea Semenec v Týně nad Vltavou, v letošním roce
realizuje zajímavý projekt s názvem Ke kořenům.
Díky podpoře grantu Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů dostala obecně
prospěšná společnost Semenec příležitost přispět k naplnění myšlenek Mezinárodního roku půdy.
Klademe si za cíl především přispět ke zlepšení vztahu lidí k půdě a krajině domova jako cenného
společného vlastnictví, které nám dává základ pro jakoukoli naši činnost. Náš život bez půdy a
krajiny našeho domova by nebyl možný.
Projekt vychází z myšlenkového předpokladu, že příroda sama o sobě nepotřebuje chránit ani
udržovat. Potřeba chránit a udržovat přírodu je čistě antropocentrická záležitost, jelikož pouze
příroda (v celé své šíři) lidstvu umožňuje uspokojovat v plném rozsahu jeho potřeby. Ochrana
přírody je ve skutečnosti ochranou člověka! Tím, že člověk chrání přírodu a zdroje z ní plynoucí,
chrání své vlastní přežití závislé na těchto zdrojích.
„Klíč k udržitelnému rozvoji leží v chování lidí a uvědomění si závislosti na přírodě. V podstatě se jedná
o návrat ke kořenům. Jaké jsou naše kořeny? Kde leží a vnímáme je ještě? Podobně jako rostliny jsou
spojeny se zemí a ta jim jejich prostřednictvím poskytuje oporu a výživu, také každý člověk má své
neviditelné kořeny. Těmi je jeho rodina, předkové, o jejichž životní zkušenosti se opírá, a také krajina,
která mu skýtá obživu, je jeho domovem“, říká Barbora Šímová, manažerka a jedna z realizátorů
projektu.
Kořeny vidíme v jednoduchosti života v souladu s přírodou, respektování přírodních procesů,
koloběhu přírodních cyklů. Jde i o psychologické a duchovní hledisko člověka - vykořenění vede k
nestabilitě a nerovnováze. Kořeny v tomto smyslu vnímáme ve více rovinách a v analogii člověka a
rostliny:
1. Člověk je pevně zakořeněn v přírodě - je její součástí.
2. Přímými kořeny člověka jsou jeho předkové a jeho rodina.
3. Člověk je ovlivněn svými kořeny (předky) a sám se stává kořeny pro budoucí generaci.
4. Rostliny jsou prostřednictvím kořenů spojeny s půdou, ze které čerpají veškeré živiny.
5. Rostliny zpětně ovlivňují půdu prostřednictvím svých kořenů.
6. Rostliny jsou základem života na Zemi a stojí na počátku potravních řetězců.
Naším projektem chceme přispět ke změně uvažování lidí o přírodě, což je nezbytné k tomu, aby
změnili také své chování. Chceme zprostředkovat poznatky vedoucí k pochopení přírodních
procesů a vzájemných vazeb v přírodních systémech. Realizací tohoto projektu směřujeme také
k šíření myšlenky uvědomělé skromnosti, která neznamená živoření ani krok zpět, ale hledání
nových hodnot a cesty k rovnováze v soužití člověka a přírodou.
V rámci tohoto projektu se chceme zaměřit na mladou generaci a na ty, kteří se podílí na jejich
výchově (rodiče, učitelé, prarodiče). Propojení generací vnáší do projektu i silný sociálně ekologický
aspekt - odtud cesta ke kořenům.
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Vytvoření nových výukových programů pro MŠ, ZŠ a rodiny s dětmi
s tématy Stezka pravěkého člověka, Lesní domov a Polní laboratoř. Provedení pilotních výukových
programů s těmito tématy, realizace semináře pro odbornou i laickou veřejnost. Vytvoření 15
interaktivních prvků, které budou umístěny v areálu Přírodovědného muzea Semenec.

Kontakt pro média: Mgr. Barbora Šímová, tel.: 604 626 894, semenec.ops@gmail.com

Semenec, o.p.s. je obecně prospěšná společnost vzniklá transformací občanského sdružení
Stanice „Pomoc přírodě“. V Týně nad Vltavou působí organizace již 20 let a jejím hlavním posláním
je provozování Přírodovědného muzea Semenec. Přírodovědné muzeum shromažďuje expozice
rostlin, dřevin a hornin ve 4 hektarovém areálu v blízkosti Týna nad Vltavou. Organizace zajišťuje
provádění výukových programů, exkurzí, akcí pro veřejnost a pravidelné zpřístupnění muzea
veřejnosti.

Další informace o organizaci a projektu: www.muzeumsemenec.cz

Projekt Ke kořenům je podpořen grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
Na pořízení materiálu potřebného k realizaci projektu se finančně podílí Lesy ČR, s. p.
http://www.lesycr.cz

