
Informace o plánovaných akcích ve
dnech 03. a 04. září

03.09.22
U příležitosti otevření Evropského mostu Neurüdnitz-
Siekierki dne 3.9.22 zahájíme my, občanská iniciativa
Kienitz SAVE ODER DIE, společně s polským uměleckým
kolektivem "Siostry Rzeki" v 11:00 hodin akci na
záchranu Odry.

Skupina Siostry Rzeki - Sestry řeky (polská slovní hříčka odkazující na sesterské řeky, které se vlévají do 
Odry) již dlouhou dobu doprovází akční alianci "Koalice za záchranu řek".
Koalice Zachraňme řeky sdružuje organizace, které chrání polské řeky, potoky a mokřady, a také vědce, 
jednotlivce, místní úřady a instituce, pro které je osud polských řek a ekosystémů důležitý. Koalice aktivně 
působí na mezinárodní scéně pod heslem "Řeky nemají hranice". 
Navzdory členství Polska v EU, přijetí požadavků evropské rámcové směrnice o vodě a dalších ochranných 
směrnic (směrnice o flóře a fauně a stanovištích, směrnice o ptácích, směrnice Natura 2000) je řeka Odra 
stále intenzivněji využívána, znečišťována a přeměňována.

My, obyvatelé příbřežních oblastí na obou stranách Odry, chceme vytvořit symbol jednoty, pokud jde o 
ochranu přírodě blízkých říčních systémů, zejména Odry. Akce má rovněž položit základy dlouhodobé 
přeshraniční spolupráce mezi občanskými iniciativami. 
Všichni jste tam vítáni!

04.09.22
Také 4. září v 15.00 chceme všichni společně stát u Odry a uspořádat na jejím břehu decentralizovaný 
koncert. Akce jsou již naplánovány na následujících místech: Aurith; Frankfurt nad Odrou; Kienitz; Groß 
Neuendorf; Zollbrücke; Schwedt; Hohensaaten.

Chceme hudební vzpomínku podél řeky od České republiky až k Baltskému moři. Shromážděte se ve 
vesnicích a městech podél řeky, přineste své nástroje, hlasy, těla a slzy a ukažte, že jsme všichni spolu. 
Buďte se svou silou a energií pro sebe navzájem, pro řeku a pro lepší svět. Nejedná se o politickou akci, 
účastníci přicházejí sami za sebe a sami se organizují. Dávejte pozor na sebe, na své okolí a na pravidla a 
zákazy, které platí například v chráněných oblastech na Odře nebo na stezkách kolem hrází. Buďte opatrní a 
ohleduplní a nenechávejte po sobě žádné odpadky.
Nezapomeňte sdílet své fotografie a videa na naší stránce na Facebooku a pod níže uvedenými 
hashtagy. Můžete se zde také podělit o svou polohu.

Buďme mnozí! Přepošlete tuto tiskovou zprávu všem zájemcům!

Hashtagy: #SAVEODERDIE a #saveoder
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100084924579178 s nápady a poznámkami
E-mail: action@saveoderdie.net
Webové stránky: https://saveoder.org/
Petice: https://innn.it/Fischsterben
BUND Info Point Oderbruch: www.uferloos.de/bund-infopunkt-oderbruch/
Pokud byste chtěli přispět na Odru, můžete tak učinit prostřednictvím "Aktionsbündnis lebendige Oder" zde 
pod odkazem "Spenden an SaveOder": https://saveoder.org/about-us/ 

Vaše
BUND Info Point Oderbruch

Občanská iniciativa Kienitz projevuje solidaritu s "Aktionsbündnis lebendige Oder (Akční aliancí Živá 
Odra)". Toto sdružení několika organizací na ochranu životního prostředí a přírody již několik let bojuje za 
zachování jedinečného ekosystému Odry.
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