MEZINÁRODNÍ ROK LESŮ 2011 V ČR
CO JE PRO VÁS PŘIPRAVENO:
LESNÍ PEDAGOGIKA
environmentální vzdělávání o lese, vztazích a procesech, které
v lese probíhají, a které je založeno na prožitku zprostředkovaném
lesními pedagogy (lesník s pedagogickými znalostni a zkušenostmi)
většinou přímo v prostředí lesa.

www.lesnipedagogika.cz

VÝSTAVY
od dubna do října můžete navštívit velkou lesnickou výstavu „Co
si pamatuje strom? A co lidé zapomněli.“ v Národním zemědělském
muzeu Praha. V rámci výstavy bude připraven i bohatý doprovodný
program.
Další výstavy jsou po celé ČR.

www.nzm.cz

MEZINÁRODNÍ ROK LESŮ
2011

TÝDEN LESŮ
od 9. do 15. května se koná již tradiční Týden lesů, kdy máte
možnost navštívit les společně s lesníky. Na řadě míst v republice se
budou stejně jako v minulých letech konat akce k tomuto lesnicky
významnému týdnu včetně ukázek práce v lese.

www.lesnipedagogika.cz / Týden lesů

A MNOHO DALŠÍHO!
Seznam všech akcí pořádaných v ČR naleznete na:

www.lesnipedagogika.cz / Mezinárodní rok lesů
http://www.facebook.com/mezinarodni-rok-lesu-2011
Co se děje ve světě naleznete na

http://www.un.org/esa/forests/2011/2011.html

Lesy pro lidi
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Rok 2011 byl vyhlášen Organizací spojených národů (OSN)
MEZINÁRODNÍM ROKEM LESŮ s cílem zvýšit povědomí o trvale udržitelném obhospodařování lesů a ochraně přírody a posílit trvale udržitelný
vývoj všech typů lesů k užitku současných i budoucích generací.
MEZINÁRODNÍ ROK LESŮ 2011
vystřídá
MEZINÁRODNÍ ROK BIODIVERZITY 2010.

MÁTE JEDINEČNOU MOŽNOST NAHLÉDNOUT
POD LESNICKOU „POKLIČKU“ A DOZVĚDĚT SE
VÍCE O LESE.

Lidé

Mezinárodní rok lesů

pro vás
představuje ideální příležitost navštívit les
společně s lesníky a porozumět lépe hospodaření v lese.
V průběhu celého roku budou lesníci
na celém světě, a samozřejmě i v České
republice, připravovat mnoho akcí a materiálů pro veřejnost o lese a lesnictví.

hrají ústřední roli při rozumném hospodaření v lesích, v ochraně
a zachování lesů pro budoucí generace. Lesy na oplátku lidem poskytují
mnoho užitků, například zázemí, jsou
stanovištěm pro různé druhy organismů,
jsou zdrojem potravy, léčivých látek a čisté vody a hrají zásadní roli při udržování
stabilního globálního klimatu a životního
prostředí.

LESY PRO LIDI

LESY JSOU KDEKOLI NA SVĚTĚ NAPROSTO NEZBYTNÉ PRO PŘEŽITÍ A BLAHO LIDSKÉHO RODU, PRO NÁS, 7 MILIARD LIDÍ.

