Šetrná turistika a její souvislosti – exkurze Maďarsko
•

Přínosný týden

•

Společnost lidí, které spojoval zájem o ,,jiný“ turismus

•

Zajímavý program

•

Nové zkušenosti

•

Povzbuzení zkusit něco jinak

První vzpomínka míří k úžasnému překladateli, který svým projevem dával mnohým
přednáškám další rozměr. A hned další patří organizátorkám Silvii a Miladě, na snímku u
pultíku se slivovicí , které neúnavně řešily nabitý itinerář, náročné přesuny a udržovaly
týmovou náladu rozmanitého kolektivu. Díky jim za sestavení programu i celého
vzdělávacího semináře.
Velmi se mi líbila prezentace v marmeládovém
království, a to nejen díky ochutnávkám skvělých
marmelád, ale jako ukázka cesty, jak je možné se uživit
na venkově a zároveň šetrně ekologicky.

Pro mě nezapomenutelný Ištván (snad jsem nespletla jméno), který dokázal, že když nejsme
obklopeni památkami a pozoruhodnosti, můžeme si je vytvořit…Stačí jen několik hektarů
pozemku, neúnavná šestnáctiletá dřina, no a trocha té šikovnosti.

Hned následná fotka mi připomněla otužilého účastníka,
který ,,sjednocoval dech“ kolektivu, především při čekání při havárii před cílem naší cesty do
Maďarska a udivoval bosonohou chůzí za každého počasí.

Nesmím zapomenout na řidiče autobusu, který prokázal profesionální um, lásku ke ,,svému“
dopravnímu prostředku a bezbřehou trpělivost.

O tom , že se účastníci exkurze zapojovali radostně do všech připravených aktivit svědčí i tyto

fotky

Soutěžní otázka: Copak to je za rostlinu,
kterou vypěstovali v komunitní zahradě u Budapešti? Odpověď: artyčok.

A kdo si vzpomíná na úžasný
improvizovaný oběd, který zahrnoval množství místních farmářských potravin?

Pohled z kavárny hotelu,
kde nás seznamovali s ekologickým a šetrným provozem. To jsme ale z velké většiny znali a
aplikujeme v našich společnostech. Určitě je dobré si připomínat, kde všude se dá ušetřit a jak
chránit životní prostředí šetrným provozem.
Další šetrný provoz jsme poznali v Hostěticích, blízko hranic se Slovenskem. Nadšení lidí
z místní komunity a vybudování ekologicky šetrné obce inspirovalo hned v počátku naší
exkurze.

