
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Český spolek Přátelé přírody, z. s. je součástí celosvětové rodiny Přátel přírody (Naturefriends, Naturfreunde, Amis 

de la Nature), jejíž členové jsou aktivní na všech obydlených kontinentech. A v rodině si mají lidé pomáhat. Proto se 

čeští Přátelé přírody rozhodli podpořit projekt svých kolegů ze západoafrického Mali. V tamní vesnici Finkolo pomohli 

malijští Přátelé přírody spolu s těmi francouzskými rozjet projekt, který už mnoho let funguje. Ženské zemědělské 

družstvo zde pěstuje zeleninu, jež prospívá přibližně 7 tisícovkám obyvatel vesnice. 

Jenže Finkolo se nachází na jihu Mali v oblasti Sahelu, která je zvláště postižena dopady změny klimatu. Období dešťů 

je stále méně pravidelné a předvídatelné - což vede k nedostatku vody. Změněné klimatické podmínky již způsobily 

až třetinové ztráty úrody. Kromě toho je sklizeň skladována venku, což zemědělské produkty dále ohrožuje. 

Malijští Přátelé přírody chtějí vesničanům pomoci s jejich těžkostmi. Chtějí postavit skladovací budovu, která pojme 

až 30 tun zemědělských produktů. Úroda pod střechou déle vydrží, potravinové zdroje a životní podmínky místního 

obyvatelstva budou udržitelnější a umožní jim přístup ke zdravé zelenině. Potraviny  

mohou být déle skladovány i prodávány. Díky tomu bude lépe oceněna práce  

420 žen z družstva ve Finkolu, které si tak budou moci zlepšit kvalitu života. 

Náklady na stavbu budovy skladu jsou 7090 €, tj. cca 182 000 Kč. 

Spolek Přátelé přírody, z. s. prosí všechny své členy a příznivce, aby přispěli  

podle svých možností na tento dobrý záměr. Vaše příspěvky – jakkoli velké či malé, 

které pošlete do 30. 11. 2019 na účet spolku č. 2400489043/2010, var. symbol 1911, 

po tomto datu zašleme Klimatickému fondu Mezinárodních Přátel přírody (Nature-  

friends Climate Fund - https://climatefund.nf-int.org), který český příspěvek přidá  

k vybraným částkám a podpoří projekt pro Finkolo. 

Přátelé přírody, z. s. | Žijeme přírodou, historií a kulturou. Rádi ovlivňujeme svět kolem sebe. 

W: http://www.pratele-prirody.cz  E: info@pratele-prirody.cz            F: www.facebook.com/prateleprirodycr     
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