
Zakládací listina
nezávislé občanské iniciativy 

Roverští patrioti

Úvod:
1. Na začátku roku 2008 došlo na území regionu „Roverských hor“ k výraznému zhoršení situace
v komunikaci mezi návštěvníky a některými právními subjekty.
2. Neobjektivním stížnostem, podávaným některými státními institucemi, se pokusilo čelit několik
nezávislých odborníků a ostatních pravidelných návštěvníků „Roverských hor“. (Tradičním
termínem „Roverské hory“ je označována severozápadní část pískovcové oblasti širšího Kokořínska.)
3. Přes vstřícný postoj a ochotu k jednání nejsou tito jednotlivci u některých institucí vnímáni jako
partner pro seriózní komunikaci.
4. Z těchto důvodů se skupina občanů, majících na mysli prosazování stejného cíle, dohodla na
založení občanské iniciativy Roverští patrioti (dále: OIRP), která bude jejich společné úsilí
zastřešovat a stane se partnerem pro jednání se státními orgány, institucemi a dalšími subjekty.
5. Program a cíle iniciativy jsou shrnuty do následujících bodů:
a)  Za prvořadý úkol považujeme očištění dobrého jména trampského hnutí v regionu, které bylo
výrazně poškozeno zejména aktivitami historického oddělení VMG v České Lípě a celou řadou
mediálních dezinformací.
b) OIRP si klade za úkol bojovat za zachování trampingu v regionu jako sociálně-kulturního
fenoménu posledních devadesáti let jeho moderní historie. Zachováním trampingu rozumí členové
OIRP nejen způsob trávení volného času lidí v přírodě, ale zároveň i zachování trampských campů
jako tradičních míst setkávání.
c) Své poslání spatřuje OIRP nikoli pouze v jednání se státními organizacemi a institucemi vedoucí
k ochraně zmíněných campů, ale i v šíření osvětové činnosti mezi trampy, kteří – jak známo – nejsou
a nemohou být z důvodu svého přesvědčení organizovaní, ale přesto se o situaci zajímají a chtějí být
nápomocni řešení problému.
d) OIRP si dále klade za cíl ve spolupráci s odpovědnými institucemi vytvořit odpovídající podmínky
režimu pohybu v chráněných územích z hlediska ochrany přírody i podpory turistiky a trampingu.
e) OIRP se hodlá zasazovat o to, aby turistická a trampská aktivita nenarušovala ochranu přírody a
památek. Jedním z cílů je monitorovat zvláště cenné lokality přírodní, lokality s archeologickým
potenciálem či s významnou trampskou tradicí, vysvětlovat jejich hodnotu případným návštěvníkům
a bránit jejich poškozování. 
f) OIRP se hodlá nadále zabývat i ochranou a údržbou trampských campů stejně jako přispívat
k ochraně přírody a krajiny v regionu a to zejména formou příležitostné brigádní a osvětové činnosti
ve spolupráci se správou CHKO Kokořínsko a Lesy ČR.
g) Podepsaní jsou přesvědčeni, že trampské hnutí nezpůsobuje žádné výrazné škody z hlediska
ochrany přírody a krajiny a je fenoménem sociálně prospěšným, neboť vede lidi k vnímavému a
zodpovědnému vztahu k přírodě i k sobě navzájem. Proto považují za nejlepší stav tzv. tiché
tolerance trampského hnutí, zatímco jakákoli medializace problému a zbytečné zapojování veřejných
institucí  jsou kontraproduktivní. Ale přesto, nebo právě proto vzniká tato iniciativa, jejímž hlavním
úkolem je zachovat stav vyhovující naprosté většině společnosti.

Závěr:
Členové iniciativy se svým podpisem dobrovolně hlásí k výše zmíněným bodům a zavazují se
k prosazování cílů iniciativy, každý dle svých možností a schopností. Iniciativa nemá žádnou
hierarchii, každý, kdo se k jejím ideálům a cílům přihlásí, je vítán. K jednání jsou pověřováni
členové iniciativy dle momentální situace a své odbornosti tak, aby jejich jednání vedlo k co
nejefektivnějšímu naplňování cílů.
V dlouhodobém horizontu, ukáže-li se tato potřeba, předpokládáme přeměnu iniciativy v občanské
sdružení.


