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Mezinárodní rok lesů v Olomouckém kraji
Kalendář akcí v roce 2011
Rok 2011 byl vyhlášen Organizací spojených národů Mezinárodním rokem lesů s cílem zvýšit povědomí a posílit trvale udržitelné obhospodařování lesů, ochranu
přírody a trvale udržitelný vývoj všech typů lesů k užitku současných i budoucích generací.
V Olomouckém kraji bude realizována od dubna do prosince 2011 série akcí vztahující se k oslavám Mezinárodního roku lesů 2011. Akce jsou určeny pro předškolní, školní, mimoškolní kolektivy a širokou veřejnost. Bude se jednat například o výukové programy, dny lesa, osvětově zábavné akce pro širokou veřejnost, soutěže,
exkurze, přednášky, besedy, výsadby sazenic stromů, úklidové akce či prohlídky arboret.
Na organizaci akcí Mezinárodního roku lesů v Olomouckém kraji spolupracuje Olomoucký kraj; Lesy ČR, s.p.; Lesy města Olomouce, a.s.; Ústav pro hospodářskou
úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Olomouc; Střední lesnická škola, Hranice; Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk; Sdružení lesních pedagogů ČR; ORNIS – ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově, p.o.; Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.; Středisko volného
času ATLAS a BIOS, Přerov; Dům dětí a mládeže Hranice, p.o.; Český svaz ochránců přírody – Regionální sdružení Iris a Environmentální centrum Přerov.
V případě Vašeho zájmu o konkrétní nabízenou akci či akce, prosím, oslovte kontaktní osoby uvedené v tabulce. Tato osoba Vám ochotně poskytne veškeré další bližší informace, organizační pokyny, popř. s Vámi dojedná konkrétní termín akce. Převážná většina z nabízených aktivit je zdarma. Akce jsou
organizačně zajištěny tak, aby vyšly, zejména předškolním a školním kolektivům, co možná nejvíce vstříc. Z důvodu možného dalšího vytížení lesníků
i jiných organizátorů akcí je kapacita akcí omezena a bude brán zřetel na pořadí příchozích přihlášek.

DLOUHODOBÉ AKCE
TERMÍN

MÍSTO KONÁNÍ

NÁZEV AKCE

POPIS AKCE

CÍLOVÁ SKUPINA

TERMÍN UKONČENÍ
PŘÍJMU PŘIHLÁŠEK

KONTAKTNÍ OSOBA (organizace,
kontaktní osoba, telefon, e-mail)

CENA

POZNÁMKY

celoročně – lesuzdar.lesycr.cz/detem/
2011 (každý
měsíc nová
soutěž)

Soutěž pro děti
s Lupínkem a Jehličkou

Vědomostní a znalostní soutěže
(testy, kvízy, doplňovačky aj.) se
zaměřením na přírodu, lesnictví
a lesní hospodářství.

děti mateřských škol, neomezeno
žáci základních škol,
účastníci zájmových
kroužků

vždy poslední den
v měsíci

Lesy ČR, s.p.
Ing. Stanislava Šmídová
e-mail:smidova@lesycr.cz

zdarma

Výherci
obdrží
věcnou cenu.

7. 3.–
30. 6. 2011

Přírodu maluj,
pastelkou čaruj

Výtvarná soutěž k Mezinárodní- děti mateřských škol, neomezeno
mu roku lesů.
žáci základních a
středních škol, další
veřejnost
Vědomostní soutěž zaměřená žáci středních škol,
neomezeno
na lesnictví a lesní hospostudenti vysokých
dářtsví.
škol, další veřejnost

30. 6. 2011

Lesy ČR, s.p.
Ing. Stanislava Šmídová
e-mail:smidova@lesycr.cz

zdarma

Výherci
obdrží
věcnou cenu.

30. 6. 2011
a 31. 10. 2011

Lesy ČR, s.p.
Ing. Stanislava Šmídová
e-mail:smidova@lesycr.cz

zdarma

Výherci
obdrží
věcnou cenu.

www.lesycr.cz/cs/turiste-a- Básničkou piš,
1. 7.–
31. 10. 2011 -pratele-prirody/akce-pro- co o lese víš
-verejnost/mezinarodni-rok-lesu-2011.ep

Literárání soutěž k Mezinárodnímu roku lesů.

všechny cílové
skupiny

neomezeno

31. 10. 2011

Lesy ČR, s.p.
Ing. Stanislava Šmídová
e-mail:smidova@lesycr.cz

zdarma

Výherci
obdrží
věcnou cenu.

1. 4. 2011
–30. 11. 2011
zpravidla mezi
8:00–12:00
hod.

Školní polesí Valšovice (8km Aktivity lesní
od Hranic za Teplicemi nad pedagogiky
Bečvou ,sraz u budovy polesí
na začátku vesnice Valšovice
odbočka vpravo)

Čtyřhodinové aktivity lesní
pedagogiky s lesním pedagogem v lesním terénu – hry
a poznávání lesa a lesnických
činností prožitkovou formou.

děti mateřských
škol, žáci základních
a středních škol

max. počet zájemců
v jednom dni je
cca 100 účastníků,
celkem lze uspokojit
cca 1 500 zájemců

průběžně 14 dní
předem

Sdružení lesních pedagogů ČR
a Střední lesnická škola, Hranice
Jaroslava Ryšková
e-mail: jaroslava.ryskova@volny.cz;
slpcr@slshranice.cz

50 Kč/
účastník

4. 4. 2011
2. 5. 2011
6. 6. 2011
4. 7. 2011
1. 8. 2011
5. 9. 2011
3. 10. 2011
7. 11. 2011

ORNIS – ornitologická
Houbařské pondělí
stanice Muzea Komenského
v Přerově, p.o., Bezručova 10

Vyprávění o houbách, ukázky
hub, houbařské recepty, mykologická poradna, vždy od 17:00
hod. v budově ORNIS.

veřejnost

neomezeno

ORNIS
Jiří Polčák
telefon: 581 219 910
e-mail: ornis@prerovmuzeum.cz

zdarma

Vhodné
i pro tělesně
handicapované.

23. 4. 2011
14. 5. 2011
11. 6. 2011
17. 9. 2011

přerovský park Michalov

Vyprávění o proměně lužního
lesa v park, ukázky původních
i cizokrajných dřevin. Sraz
v 9.30 hod. u budovy ORNIS,
Bezručova 10, Přerov.

veřejnost

neomezeno

ORNIS
Ing. Jana Kosturová
telefon: 581 219 910
e-mail: ornis@prerovmuzeum.cz

zdarma

Vhodné
i pro tělesně
handicapované.

www.lesycr.cz/cs/turiste-a-pratele-prirody/akce-pro-verejnost/mezinarodni-rok-lesu-2011.ep
www.lesycr.cz/cs/turiste-a7. 3.–
30. 6. 2011 -pratele-prirody/akce-pro-verejnost/mezinarodni-rok1. 7.–
31. 10. 2011 -lesu-2011.ep

Lesníkův kvíz I.
Lesníkův kvíz II.

Prohlídka parku
Michalov s průvodcem

KAPACITA AKCE
(počet účastníků)

1

TERMÍN

MÍSTO KONÁNÍ

NÁZEV AKCE

květen 2011 Lesní správy Lesů České
Program lesní
– říjen 2011 republiky, s.p. v Olomoucpedagogiky – vycházka
kém kraji (aktivita lesní
s lesníkem
pedagogiky se koná, pokud
je to možné, v lesním terénu
v blízkosti školy)

květen 2011
– listopad
2011
duben až
listopad
2011

2

POPIS AKCE

CÍLOVÁ SKUPINA

KAPACITA AKCE
(počet účastníků)

TERMÍN UKONČENÍ
PŘÍJMU PŘIHLÁŠEK

KONTAKTNÍ OSOBA (organizace,
kontaktní osoba, telefon, e-mail)

CENA

Čtyřhodinové aktivity lesní pedagogiky s lesním pedagogem
v lesním terénu – zábavná
poznávací trasa lesem, hry
a poznávání lesa a lesnických
činností prožitkovou formou.

děti mateřských
škol, žáci základních
a středních škol,
veřejnost

jedna školní třída
(cca 20 účastníků)

průběžně, nutná
domluva předem
s lesním pedagogem
Lesů České
republiky, s.p., počet
vycházek je omezen
pracovním vytížením
zaměstnanců lesních
správ, aktivita lesní
pedagogiky se koná,
pokud je to možné,
v lesním terénu
v blízkosti školy

Lesní správa Hanušovice
Ing. Grepl
telefon: 583 231 271
e-mail: grepl.ls124@lesycr.cz
Lesní správa Loučná nad Desnou
Ing. Pospíšil
telefon: 583 248 441
e-mail: pospisil.t.ls123@lesycr.cz
Lesní správa Javorník
J. Matuška
telefon: 584 440 127
e-mail: matuska.ls121@lesycr.cz
Lesní správa Jeseník
Ing. Kučák
telefon: 584 402 119
e-mail: kucak.ls122@lesycr.cz
Lesní správa Ruda nad Moravou
J. Kunčar
telefon: 583 236 364
e-mail: jan.kuncar.ls125@lesycr.cz
Lesní správa Šternberk
K. Červinková
telefon: 585 014 680
e-mail: cervinkova.ls129@lesycr.cz
Lesní správa Prostějov
Ing. Zatloukal
telefon: 582 331 821
e-mail: zatloukal.ls131@lesycr.cz
Lesní správa Janovice
Ing. Vala
telefon: 724 525 108
e-mail: vala.ls104@lesycr.cz

zdarma

do 30 žáků

akce je určena jen pro
předem objednané
a organizátorem
potvrzené zájemce

Lesy města Olomouce, a.s.
Ing. Roman Šimek
telefon: 724 227 172
e-mail: simek@lesyol.cz

zdarma

žáci 1.–6. ročníku
základních škol
Lošov nebo Slavonínský lesík Zasaď si svůj strom

Výsadba lesních stromků s vý- žáci 1. stupně
kladem a pod dohledem lesních základních škol
pedagogů v lesním terénu
doplněná hrami a poznáváním
lesa prožitkovou formou, doba
trvání akce: 3 – 4 hodiny.

POZNÁMKY

TERMÍN

MÍSTO KONÁNÍ

NÁZEV AKCE

POPIS AKCE

CÍLOVÁ SKUPINA

KAPACITA AKCE
(počet účastníků)

TERMÍN UKONČENÍ
PŘÍJMU PŘIHLÁŠEK

KONTAKTNÍ OSOBA (organizace,
kontaktní osoba, telefon, e-mail)

CENA

květen 2011 Lošov nebo Slavonínský lesík Povídání o lese v lese

Povídání o lese v lese s lesním
pedagogem – hry a poznávání
lesa prožitkovou formou se zaměřením dle požadavků školy,
doba trvání akce: 3 – 4 hod.

žáci 1. nebo 2. stupně základních škol

do 30 žáků

akce je určena jen pro
předem objednané
a organizátorem
potvrzené zájemce

Lesy města Olomouce, a.s.
Ing. Roman Šimek
telefon: 724 227 172
e-mail: simek@lesyol.cz

zdarma

duben –
15. září 2011

Výtvarná a fotografická soutěž.

děti mateřských škol, bez omezení
žáci základních a
středních škol

15. 9. 2011

zdarma
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor školství mládeže a tělovýchovy
Mgr. Vladimíra Schneiderová
e-mail: v.schneiderova@kr-olomoucky.cz
Středisko volného času ATLAS a BIOS,
Přerov
Mgr. Karla Rulíková
e-mail: rulikova@svcatlas-bios.cz

květen 2011 Sv. Kopeček nebo Lošov
Pojďte s námi do lesa
– listopad
u Olomouce, po dohodě také
2011
les v blízkosti dané školy

Aktivita lesní pedagogiky
s lesníkem, aneb poznávání
lesa a práce lesníků povídáním
a hrou. Délka programu dle
dohody, přibližně 2 – 4 hodiny.

děti mateřských škol, dle dohody
žáci 1. a 2. stupně
základních škol

květen – listopad
2011

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem, pobočka Olomouc
Ing. Radomil Žatka
Ing. Michal Synek
telefon: 588 509 848; 588 509 832
e-mail: zatka.radomil@uhul.cz
synek.michal@uhul.cz

zdarma

duben –
prosinec
2011

Lesní vycházka

Aktivity lesní pedagogiky pod děti mateřských škol,
vedením lesních pedagogů –
žáci základních škol,
poznávání lesního ekosystému veřejnost
přímo v jeho prostředí prostřednictvím smyslového vnímání.

max. 20 účastníků
(dle dohody možno
počet účastníků
i navýšit)

duben –prosinec
2011

Střední odborná škola lesnická
a strojírenská Šternberk
Opavská 8
telefon: 585 012 115 (sekretariát školy)
e-mail: davidova@sou-stbk.cz

40 – 50
Kč/
účastník

duben –
Národní přírodní rezervace
květen 2011 Žebračka, Přerov

Jarní les

Výukový program s vycházkou
do lesa, jarní aspekt lužního
lesa.

děti mateřských
škol, žáci 1.stupně
základních škol

1 třída

duben–květen 2011

Středisko volného času ATLAS a BIOS,
15 Kč/
Přerov
účastník
e-mail: kolomaznikova@svcatlas-bios.cz

duben –
září 2011

Středisko volného času
ATLAS a BIOS, Přerov,
Bezručova 12

Ekologie lesních rostlin

Praktické cvičení v terénu

žáci 2. stupně
základních škol

1 třída

duben–září 2011

Středisko volného času ATLAS a BIOS,
15 Kč/
Přerov
účastník
e-mail: kolomaznikova@svcatlas-bios.cz

1. 4 . –
30. 6. 2011

Středisko volného času
ATLAS a BIOS, Přerov,
Bezručova 12

Naše lesy –
proč ne smrk

Panelová expozice s výukovým
programem.

všechny cílové
skupiny

1 třída

do 30. 6. 2011

Středisko volného času ATLAS a BIOS,
10 Kč/
Přerov
účastník
e-mail: kolomaznikova@svcatlas-bios.cz

Jaro a léto v lese

Lesní ekosystém (v okolí
Šternberka nebo podle
požadavků v okolí objednavatele – školy)

POZNÁMKY

Výherci
obdrží ceny

Po dohodě
možno
program
přizpůsobit
i pro tělesně
handicapované.

3

TERMÍN

MÍSTO KONÁNÍ

NÁZEV AKCE

POPIS AKCE

CÍLOVÁ SKUPINA

1. 9. 2011–
30. 11. 2011

ORNIS – ornitologická
Výstava Dary lesa
stanice Muzea Komenského
v Přerově, p.o., Bezručova 10

Putovní výstava ČSOP o darech, děti mateřských
které nám les nabízí, zejména škol, žáci základních
o dřevě a jeho zpracování.
a středních škol,
veřejnost

1. 9.–
30. 11. 2011

ORNIS – ornitologická
Výukový program
stanice Muzea Komenského Dary lesa
v Přerově, p.o., Bezručova 10

KAPACITA AKCE
(počet účastníků)

TERMÍN UKONČENÍ
PŘÍJMU PŘIHLÁŠEK

KONTAKTNÍ OSOBA (organizace,
kontaktní osoba, telefon, e-mail)

CENA

POZNÁMKY

neomezeno

ORNIS
telefon: 581 219 910
e-mail: ornis@prerovmuzeum.cz

10 Kč/
osoba

Vhodné
i pro tělesně
handicapované.

Výukový program k výstavě. O
žáci 1. a 2. stupně
využití lesa, o stromech a o dřevě základních škol
z nich. Součástí práce se dřevem,
třída si odnese svůj výtvor.

doporučený počet ve od dubna do konce
skupině do 20 žáků listopadu 2011,
průběžně

ORNIS
Ing. Jana Kosturová
telefon: 581 219 910
e-mail: ornis@prerovmuzeum.cz

30 Kč/
účastník

Vhodné
i pro tělesně
handicapované.

1 třída

Středisko volného času ATLAS a BIOS,
15 Kč/
Přerov
účastník
e-mail: kolomaznikova@svcatlas-bios.cz

konec zá ří – Národní přírodní rezervace
listopad 2011 Žebračka, Přerov

Podzimní les

Výukový program na výpravě
do lesa.

žáci 1. stupně
základních škol

celoročně

ORNIS, park Michalov

Výukový program
Stromy

Výukový program o stromech
mezi stromy. Hravé aktivity,
zajímavosti.

MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, doporučený počet ve průběžně
SŠ, kroužky
skupině do 20 žáků

ORNIS
Bezručova 10, Přerov,
581 219 910
Jana Kosturová
e-mail: ornis@prerovmuzeum.cz,

celoročně
– 2011

Středisko volného času
ATLAS a BIOS, Přerov,
Bezručova 12

Ekologie našich ptáků –
pěvci

Seminář s vycházkou do lesa.

žáci 3.–5. ročníku
základních škol

1 třída

po celý rok 2011

Středisko volného času ATLAS a BIOS,
15 Kč/
Přerov
účastník
e-mail: kolomaznikova@svcatlas-bios.cz

celoročně –
2011

Středisko volného času
ATLAS a BIOS, Přerov,
Bezručova 12

Potravní vztahy v lese

Výukový program.

žáci 3.–5. ročníku
základních škol

1 třída

po celý rok 2011

Středisko volného času ATLAS a BIOS,
15 Kč/
Přerov
účastník
e-mail: kolomaznikova@svcatlas-bios.cz

celoročně –
2011

Středisko volného času
ATLAS a BIOS, Přerov,
Bezručova 12

Abiotické faktory v lese

Výukový program a vycházkou
do lesa.

žáci 3.–5. ročníku
základních škol

1 třída

po celý rok 2011

Středisko volného času ATLAS a BIOS,
15 Kč/
Přerov
účastník
e-mail: kolomaznikova@svcatlas-bios.cz

celoročně –
2011

Středisko volného času
ATLAS a BIOS, Přerov,
Bezručova 12

Ekologie lesa

Seminář a vycházka do lesa.

žáci 2. stupně
základních škol

1 třída

po celý rok 2011

Středisko volného času ATLAS a BIOS,
15 Kč/
Přerov
účastník
e-mail: kolomaznikova@svcatlas-bios.cz

celoročně –
2011

Středisko volného času
ATLAS a BIOS, Přerov,
Bezručova 12

Abiotické faktory v lese

Seminář a vycházka do lesa.

žáci 2. stupně
základních škol

1 třída

po celý rok 2011

Středisko volného času ATLAS a BIOS,
15 Kč/
Přerov
účastník
e-mail: kolomaznikova@svcatlas-bios.cz

celoročně –
2011

Středisko volného času
ATLAS a BIOS, Přerov,
Bezručova 12

Ekologie lesních
živočichů

Seminář a vycházka do lesa.

žáci 2. stupně
základních škol

1 třída

po celý rok 2011

Středisko volného času ATLAS a BIOS,
15 Kč/
Přerov
účastník
e-mail: kolomaznikova@svcatlas-bios.cz

celoročně –
2011

Středisko volného času
ATLAS a BIOS, Přerov,
Bezručova 12

Potravní vztahy v lese

Seminář.

žáci 2. stupně
základních škol

1 třída

po celý rok 2011

Středisko volného času ATLAS a BIOS,
15 Kč/
Přerov
účastník
e-mail: kolomaznikova@svcatlas-bios.cz

4

září – listopad 2011

30 Kč/
žák

Vhodné
i pro tělesně
handicapované.

DUBEN
TERMÍN

MÍSTO KONÁNÍ

NÁZEV AKCE

POPIS AKCE

CÍLOVÁ SKUPINA

KAPACITA AKCE
(počet účastníků)

TERMÍN UKONČENÍ
PŘÍJMU PŘIHLÁŠEK

KONTAKTNÍ OSOBA (organizace,
kontaktní osoba, telefon, e-mail)

CENA

4. 4 .–
20. 4. 2011

Střední lesnická škola
Hranice,
Jurikova 588,
753 01 Hranice

Výstava přírodnin

Výstava sbírek – šišek,
větviček, listů, plodů a semen
a dřevěných špalíčků. Prohlídka
výstavy trvá cca 30 min.

děti mateřských
škol, žáci základních
a středních škol,
veřejnost

max. kapacita
výstavy je jedna
školní třída (cca
20–30 dětí/žáků);
celkem lze uspokojit
cca 500 zájemců

průběžné přihlášky
do 15. 4. 2011

Střední lesnická škola, Hranice
e-mail:sls@hranice.cz
telefon: 581 601 231

bezplatně

4. 4 .–
20. 4. 2011

Střední lesnická škola
Hranice, Jurikova 588,
753 01 Hranice

Prohlídka arboreta
Střední lesnické školy
Hranice

Interaktivní prohlídka školního
arboreta s průvodcem, doba
trvání cca 1 hod.

děti mateřských
škol, žáci základních
a středních škol

jedna školní třída
(cca 20–30 dětí/
žáků); celkem lze
uspokojit cca 500
zájemců

průběžné přihlášky
do 15. 4. 2011

Střední lesnická škola, Hranice
e-mail:sls@hranice.cz
telefon: 581 601 231

bezplatně

16. 4. 2011

Kostelecké polesí

Ornitologická vycházka

Vycházka za ptáky lesa –
pozorování, hlasy, zajímavosti
ze života lesních druhů ptáků.
Odjezd společně z Přerova, více
na www.prerovmuzeum.cz.

veřejnost

neomezeno

ORNIS
telefon: 581 219 910
e-mail: ornis@prerovmuzeum.cz

zdarma

17. 4. 2011

Opava, městské sady

Den Země

Prezentace lesního ekosystému. děti mateřských škol, neomezeno
žáci základních škol,
veřejnost

Sdružení lesních pedagogů ČR a Střední
lesnická škola, Hranice
Jaroslava Ryšková
e-mail: jaroslava.ryskova@volny.cz

bezplatně

21. 4. 2011

Sraz na konečné zastávce
MHD linky č. 22 v Černovíře
v 18:15 hod

Výlet za skřehotáním
žab do lužního lesa

Vycházka s Annou Jansovou
veřejnost
do černovírských lesů a luk
za starou vodárnou, kde se
ozývají kuňky, ropuchy, rosničky
a skokani. Poznáte naše žáby
na procházce trvající zhruba
1,5 hod.

neomezeno

bez přihlášek

Sluňákov – centrum ekologické výchovy zdarma
města Olomouce, o.p.s.
Mgr. Michal Bartoš
telefon: 585 152 005
e-mail: michal.bartos@slunakov.cz
www.slunakov.cz

24. 4.2 011

Sraz na parkovišti u Klášterního Hradiska ve 13:00 hod.

Výlet ke stromu roku –
Hromovu dubu

Vycházka s Jánem Košíkem po
historii i současnosti krajiny
v okolí Olomouce.

neomezeno

bez přihlášek

Sluňákov – centrum ekologické výchovy zdarma
města Olomouce, o.p.s.
Mgr. Michal Bartoš
telefon: 585 152 005
e-mail: michal.bartos@slunakov.cz
www.slunakov.cz

veřejnost

POZNÁMKY

Akce bude
trvat celý
den.
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TERMÍN

MÍSTO KONÁNÍ

NÁZEV AKCE

POPIS AKCE

CÍLOVÁ SKUPINA

26. 4. 2011

Vysílání Českého rozhlasu –
od 21:00 hod.

Rozhlasový pořad
Studio kontakt věnovaný
Mezinárodnímu roku
lesů 2011

Rozhovor se Zorou Ježkovou
veřejné vysílání
(Český rozhlas), Jiřím Šafářem
(AOPK ČR, SRP SCHKO Litovelské Pomoraví a KS Olomouc),
Romanem Šimkem (Lesy města
Olomouce, a.s.) a Michalem
Bartošem (Sluňákov – centrum
ekologických aktivit města
Olomouce, o.p.s.).

28. 4. 2011
od 15:10
hod.

Střední lesnická škola
Hranice, Jurikova 588, 753
01 Hranice

přednáška s promítáním Přednáška s promítáním
– Lesy Jižní Ameriky
o lesích Jižní Ameriky.

30. 4. 2011

Hranice, Pohostinství Na
Střelnici, Pod Křivým 1394

Zlatá srnčí trofej

Okresní kolo soutěže zaměřené děti mateřských
na znalosti z myslivosti, lesnic- škol, žáci základních
tví, zoologie, botaniky, ekologie a středních škol
včetně zvládnutí střelby ze
vzduchovky.

TERMÍN

MÍSTO KONÁNÍ

NÁZEV AKCE

POPIS AKCE

1. 5. 2011

Horní náměstí Olomouc,
9:00 –18:00 h od.

Lesy v Olomouckém
kraji - lesy pro lidi, akce
v rámci Ekojarmarku
(Ekologické dny
Olomouc 2011)

Zábavné aktivity přibližující
péči lesníků o zelené bohatství
Olomouckého kraje.

1. 5. 2011

Ekostezka Švagrov –
Vernířovice

Slavnostní otevření
Ekostezky Švagrov

Slavnostní otevření obnovené žáci základních škol,
Ekostezky na Švagrově,
veřejnost
představení nového zázemí
pro návštěvníky. Ve spolupráci
s Domem dětí a mládeže
a zařízením pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Vila
Doris Šumperk.

žáci středních škol,
veřejnost

KAPACITA AKCE
(počet účastníků)

TERMÍN UKONČENÍ
PŘÍJMU PŘIHLÁŠEK

KONTAKTNÍ OSOBA (organizace,
kontaktní osoba, telefon, e-mail)

CENA

neomezeno

Sluňákov – centrum ekologické výchovy zdarma
města Olomouce, o.p.s.
Mgr. Michal Bartoš
telefon: 585 152 005
e-mail: michal.bartos@slunakov.cz
www.slunakov.cz

cca 100 účastníků

Střední lesnická škola, Hranice
Ing. Alice Palacká
e-mail: palacka@slshranice.cz

POZNÁMKY

zdarma

40 soutěžících

18. 4. 2011

Dům dětí a mládeže Hranice, příspěvko- zdarma
vá organizace
Bohumil Kristek
Ing. Bohuslav Dvořák, CSc.
telefon: 581 601 700
e-mail: ddm.hranice@hranet.cz

Akce vhodná
i pro tělesně
postitěné.

CÍLOVÁ SKUPINA

KAPACITA AKCE
(počet účastníků)

TERMÍN UKONČENÍ
PŘÍJMU PŘIHLÁŠEK

KONTAKTNÍ OSOBA (organizace,
kontaktní osoba, telefon, e-mail)

POZNÁMKY

veřejnost

neomezeno

bez přihlášek

Lesy ČR, s.p.; Lesy města Olomouce, a.s.; zdarma
Sdružení lesních pedagogů ČR a Střední
lesnická škola, Hranice
Ing. Hana Komárková
telefon: 583 250 125
e-mail: komarkova.oi13@lesycr.cz
Ing. Alice Palacká
e-mail: palacka@slshranice.cz

neomezeně

bez přihlášek

Lesy ČR, s.p.
Ing. Tomáš Pospíšil
e-mail: pospisl.t.ls123@lesycr.cz
telefon: 583 248 441
DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk
Lenka Kampová
e-mail: kampova@doris.cz
telefon: 583 214 213

KVĚTEN
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CENA

zdarma

TERMÍN

MÍSTO KONÁNÍ

NÁZEV AKCE

POPIS AKCE

CÍLOVÁ SKUPINA

KAPACITA AKCE
(počet účastníků)

TERMÍN UKONČENÍ
PŘÍJMU PŘIHLÁŠEK

KONTAKTNÍ OSOBA (organizace,
kontaktní osoba, telefon, e-mail)

CENA

První týden
v květnu

Střední lesnická škola
Hranice,
Jurikova 588,
753 01 Hranice

Světové lesnictví

Přednáška s promítáním na
téma světové lesnictví.

žáci středních škol,
veřejnost

cca 100 účastníků

účast nutno ohlásit
předem na tel. čísle:
581 601 231

Sdružení lesních pedagogů ČR
a Střední lesnická škola, Hranice
Ing. Alice Palacká
telefon: 581 601 231
e-mail: palacka@slshranice.cz

zdarma

15. 5. 2011

Národní přírodní rezervace
Žebračka, Přerov

Exkurze do lužního lesa

Zážitkově naučná exkurze do
veřejnost
zachovalého ekosystému lužního lesa. Objevování přírodních
fenoménů s profesionálními
průvodci. Začátek akce je ve
14.00 hod. na parkovišti u Velké
laguny (přírodní koupaliště).

z důvodu ochrany
3 dny před akcí
přírody max. 30 osob (prostřednictvím
SMS/e-mailu)

Environmentální centrum Přerov
Mgr. Petr Rejzek
mobil: 737 167 974
e-mail: info@koroptvicky.cz
www.ecp.koroptvicky.cz

zdarma

19. 5. 2011

Bělá pod Pradědem, místní
část Bělá – "Koliba"

Den s Lesy ČR

Celodenní akce v lesním terénu. žáci 1. stupně
Formou znalostní soutěže
základních škol
poznávání přírody, informace
z okresu Jeseník
o její ochraně a o práci lesníka.
Doprovodný program k tématu.

250
(1 autobus z každé
přihlášené školy)

30. 4. 2011

Lesy ČR, s.p.
Ing. Petr Kučák
e-mail: kucak.ls122@lesycr.cz
telefon: 724 523 688

zdarma

26. 5. 2011

Národní přírodní rezervace
Králický Sněžník

Den otevřených dveří na Poznavací soutěž jejíž trasa je
Králickém Sněžníku
vedena po značených stezkách
Národní přírodní rezervace
Králický Sněžník. Účastníci plní
úkoly na stanovištích. Doprovodný program k tématu.

žáci základních škol,
veřejnost

250 účastníků

16. 5. 2011

Lesy ČR, s.p.
Ing. Radoslav Grepl
e-mail: grepl.ls124@lesycr.cz
telefon: 724 525 025

zdarma

27. 5. 2011
od 17:00 do
24:00 hod.

Muzeum v Bruntále, p.o.,
Zámecké náměstí 7

Muzejní noc

Aktivity v parku a výstava.

děti mateřských
škol, žáci základních
a středních škol,
veřejnost

neomezeno

bez přihlášek

29. 5. 2011

Arboretum Křtiny

Exkurze do arboreta ve
Křtinách

Odborná exkurze pro veřejnost široká veřejnost
do arboreta Křtiny, prohlídka
areálu s více než jedním tisícem
druhů dřevin. Exkurze bude
doplněna odborným výkladem.

45 účastníků

20. 5. 2011

POZNÁMKY

Nenáročný
terén
i délka trasy,
vhodné
i pro seniory
a rodiny
s malými
dětmi.

zdarma

Český svaz ochránců přírody
– Regionální sdružení Iris
Mgr. Petra Orálková
telefon: 582 338 278, 739 669 558
e-mail: iris@iris.cz

příspěvek na
dopravu
160 Kč
(objednaný
autobus)
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ČERVEN
TERMÍN

MÍSTO KONÁNÍ

NÁZEV AKCE

POPIS AKCE

CÍLOVÁ SKUPINA

KAPACITA AKCE
(počet účastníků)

4. 6. 2011

Hostýnské vrchy

Botanická vycházka

Vycházka s botanikem do
chráněného území soustavy
Natura 2000. Odjezd společně
z Přerova, více na
www.prerovmuzeum.cz.

veřejnost

11. 6. 2011

okolí Protivanova

Setkání se starými
stromy Protivanovska

14. 6. 2011

Velký Kosíř

18. 6. 2011

24. 6. 2011

CENA

neomezeno

ORNIS
telefon: 581 219 910
e-mail: ornis@prerovmuzeum.cz

zdarma

Vycházka krásnými lesy v okolí široká veřejnost
Protivanova. Místní odborník
účastníkům ukáže nejzajímavější a nejstarší stromy v okolních
lesích.

80 účastníků

Základní organizace Českého svazu
ochránců přírody Bělozářka Prostějov
Mgr. Eva Zatloukalová
telefon: 603 730 594
e-mail: ezatl@centrum.cz

zdarma

„Den s lesní pedagogikou" pořádají Ústav pro
hospodářskou úpravu
lesů Brandýs nad Labem
Brandýs nad Labem,
pobočka Olomouc;
Střední lesnická
škola, Hranice; Lesy
ČR, s.p. – Lesní správa
Prostějov a Krajský úřad
Olomouckého kraje

Celodenní akce (od 8:30 do
žáci 1. stupně
14:00 hod.) s lesními pedagogy základních škol
v lese. V rámci programu budou
ukázky loveckých psů a dravců,
akce proběhne za každého
počasí.

120 účastníků

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem, pobočka Olomouc
Ing. Radomil Žatka
Ing. Michal Synek
telefon: 588 509 848 , 588 509 832
e-mail: zatka.radomil@uhul.cz
synek.michal@uhul.cz

zdarma

Setkání s lesními
studánkami

Vycházka za lesními studánkami doplněná drobnými
aktivitami pro děti.

80 účastníků

Český svaz ochránců přírody
– Regionální sdružení
Iris Mgr. Petra Orálková
telefon: 582 338 278, 739 669 558
e-mail: iris@iris.cz

0 Kč,
dopravu
si hradí
každý
účastník
sám

Chata Josef cca 12 km od
Den s Lesy ČR
Šumperka směrem na
Zábřeh, mezi obcemi Brníčko
a Rohle, příjezdová trasa
bude vyznačena šipkami

červen 2011, Staré Město pod Králickým
termín bude Sněžníkem
zveřejněn na
www.
lesycr.cz
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KONTAKTNÍ OSOBA (organizace,
kontaktní osoba, telefon, e-mail)

Česko – polský den lesa

široká veřejnost,
rodiče s dětmi

TERMÍN UKONČENÍ
PŘÍJMU PŘIHLÁŠEK

25. 5. 2011

Celodenní akce v lesním terénu. žáci základních škol
Formou znalostní soutěže
poznávání přírody, informace
o její ochraně a o práci lesníka.
Doprovodný program k tématu.

max. 300 účastníků

17. 6. 2011

Lesy ČR, s.p.
Ing. Lýdie Skočková
e-mail: L.Skockova@seznam.cz
telefon: 724 623 731

zdarma

Celodenní akce v lesním terénu. žáci 1. stupně
Formou znalostní soutěže
základních škol
poznávání přírody, informace
o její ochraně a o práci lesníka.

max. 100 účastníků

31. 5. 2011

Lesy ČR, s.p.
Ing. Radoslav Grepl
e-mail: grepl.ls124@lesycr.cz
telefon: 724 525 025

zdarma

POZNÁMKY

ZÁŘÍ
TERMÍN

MÍSTO KONÁNÍ

NÁZEV AKCE

POPIS AKCE

CÍLOVÁ SKUPINA

4. 9. 2011

Národní přírodní rezervace
Žebračka, Přerov

Exkurze do lužního lesa

Zážitkově naučná exkurze do
veřejnost
zachovalého ekosystému lužního lesa. Objevování přírodních
fenoménů s profesionálními
průvodci. Začátek ve 14.00 hod.
na parkovišti u Velké laguny
(přírodní koupaliště).

9. 9. 2011

Nové Zámky u Litovle

Pojďte s námi do lesa,
aneb den lesa s lesníky
a ještě k tomu v lese

10. 9. 2011

Líšná

Mykologická vycházka

16. 9. 2011

KONTAKTNÍ OSOBA (organizace,
kontaktní osoba, telefon, e-mail)

CENA

POZNÁMKY

z důvodu ochrany
3 dny před akcí
přírody max. 30 osob (prostřednictvím
SMS/e-mailu)

Environmentální centrum Přerov
Mgr. Petr Rejzek
mobil: 737 167 974
e-mail: info@koroptvicky.cz
www.ecp.koroptvicky.cz

zdarma

Nenáročný
terén
i délka trasy,
vhodné
i pro seniory
a rodiny
s malými
dětmi.

Den plný her a povídání o lese žáci 1. stupně
s lesními pedagogy pořádaný
základních škol
Lesy ČR, s.p. LS Šternberk, Lesy
města Olomouce, a.s., Ústavem
pro hospodářskou úpravu lesů,
pobočka Olomouc

150–200 žáků

Lesy ČR, s.p. – Lesní správa Šternberk
Kateřina Červinková
Ing. Ondřej Dostál
e-mail: cervinkova.ls129@lesycr.cz;
dostal.ls129@lesycr.cz
telefon: 585 014 680

zdarma

Vycházka do lesa s mykologem, veřejnost
vyprávění a ukázky známých
i méně známých hub. Odjezd
společně z Přerova, více na
www.prerovmuzeum.cz.

neomezeno

ORNIS
Jiří Polčák
telefon: 581 219 910
e-mail: ornis@prerovmuzeum.cz

zdarma

Velké Losiny – lázeňský park Den s Lesy ČR

Celodenní akce v lesním terénu. žáci základních škol,
Formou znalostní soutěže
veřejnost
poznávání přírody, informace
o její ochraně a o práci lesníka.
Doprovodný program k tématu.

300 účastníků

do 9. 9. 2011

Lesy ČR, s.p.
Ing. Tomáš Pospíšil
e-mail: pospisl.t.ls123@lesycr.cz
telefon: 583 248 441

zdarma

24. 9. 2011

Sluňákov – centrum
ekologických aktivit města
Olomouce,o.p.s., Skrbeňská
70, Horka nad Moravou,
10:00 – 15:00 hod.

Proč švestka neroste
v lese

Výlety do lužního lesa v rámci
Švestkového dne na Sluňákově
pro rodiče s dětmi.

neomezeno

bez přihlášek

Sluňákov – centrum ekologické výchovy zdarma
města Olomouce, o. p. s.
Kateřina Jenešová
telefon: 585 154 839
e-mail: katerina.jenesova@slunakov.cz

25. 9. 2011

Národní přírodní rezervace
Žebračka, Přerov

Exkurze do lužního lesa

Zážitkově naučná exkurze do
veřejnost
zachovalého ekosystému lužního lesa. Objevování přírodních
fenoménů s profesionálními
průvodci. Začátek ve 14.00 hod.
na parkovišti u Velké laguny
(přírodní koupaliště).

rodiče s malými
dětmi

KAPACITA AKCE
(počet účastníků)

TERMÍN UKONČENÍ
PŘÍJMU PŘIHLÁŠEK

akce je určena jen pro
předem objednané
a organizátorem
potvrzené zájemce

z důvodu ochrany
3 dny před akcí
přírody max. 30 osob (prostřednictvím
SMS/e-mailu)

Environmentální centrum Přerov
Mgr. Petr Rejzek
mobil: 737 167 974
e-mail: info@koroptvicky.cz
www.ecp.koroptvicky.cz

zdarma

Nenáročný
terén
i délka trasy,
vhodné
i pro seniory
a rodiny
s malými
dětmi.
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28. 9. 2011

Sraz v Moravičanech na
vlakovém nádraží v 8:00
hod. (po příjezdu vlaku
z Olomouce)

Svatováclavská vycházka Určeno všem milovníkům
veřejnost
na houby
hub a houbaření, těm kteří
se sběrem hub začínají i těm
zkušeným. A samozřejmě také
těm, kteří houby sice nejí a ani
je nesbírají, ale přesto se o nich
a jejich životě rádi dozvědí.
Průvodcem jim bude Ing. Jiří
Lazebníček, vedoucí mykologické poradny Vlastivědného
muzea v Olomouci. Košíky, nože
a další houbařské vybavení
s sebou. Návrat do Olomouce
vlakem ve dvě či ve tři hodiny.

TERMÍN

MÍSTO KONÁNÍ

NÁZEV AKCE

POPIS AKCE

10.–
lesy města Přerova
14. 10. 2011 (Veselíčko, Skoky, Svrčov)

Den pro les

14. 10. 2011 Výstaviště Flóra Olomouc

Den lesa v Olomouci
– Lesy v Olomouckém
kraji – lesy pro lidi.

neomezeno

bez přihlášek

Sluňákov – centrum ekologické výchovy zdarma
města Olomouce, o.p.s.
Mgr. Jiří Popelka
telefon: 585 154 711
e-mail: info@slunakov.cz

KAPACITA AKCE
(počet účastníků)

TERMÍN UKONČENÍ
PŘÍJMU PŘIHLÁŠEK

KONTAKTNÍ OSOBA (organizace,
kontaktní osoba, telefon, e-mail)

CENA

POZNÁMKY

Celodenní vycházka do lesa.
děti mateřských škol, každý den jedna
Pracovní část a program za
žáci 1. a 2. stupně
školní třída
odměnu. Odjezdy a délka akce základních škol
budou dohodnuty pro konkrétní
zájemce (MHD).

30. 9. 2011

ORNIS
Ing. Jana Kosturová
telefon: 581 219 910
e-mail: ornis@prerovmuzeum.cz

zdarma

Akce je
pořádána ve
spolupráci
s Technickými službami
města Přerova, s.r.o.

Celodenní akce v parku
žáci 1. stupně
Flora. Formou plnění úkolů na základních škol
stanovištích se účastníci dozví
o lesích v kraji o práci lesníků
a ochraně přírody. Zábavný
doprovodný program – lovečtí
trubači, střelba z luku, divadlo,
ukázky lesnické techniky. Akce
pořádaná ve spolupráci se
Správou lesů města Olomouce,
Střední lesnickou školou, Hranice a Olomouckým krajem.

do 3. 10. 2011

Lesy ČR, s.p.
Ing. Hana Komárková
e-mail: komarkova.oi13@lesycr.cz
telefon: 583 250 125
Lesy města Olomouce, a.s.
Ing. Roman Šimek
mobilní telefon: 724 227 172
e-mail: simek@lesyol.cz

zdarma

ŘÍJEN
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CÍLOVÁ SKUPINA

max. 300 účastníků

TERMÍN

MÍSTO KONÁNÍ

NÁZEV AKCE

POPIS AKCE

CÍLOVÁ SKUPINA

KAPACITA AKCE
(počet účastníků)

TERMÍN UKONČENÍ
PŘÍJMU PŘIHLÁŠEK

KONTAKTNÍ OSOBA (organizace,
kontaktní osoba, telefon, e-mail)

CENA

POZNÁMKY

14.10.2011 - Zasedací sál Magistrátu
dopoledne města Olomouce

Kus dřeva ze stromu

BESEDA s hudebním doprovodem - komponovaný pořad
s tvůrci TV seriálu Kus dřeva ze
stromu (poznání), Martinem
Patřičným a Bedřichem Ludvíkem v délce cca 120 min.

žáci středních škol

90 žáků

akce je určena jen pro
předem objednané
a organizátorem
potvrzené zájemce

Lesy města
Olomouce, a.s.
Ing. Roman Šimek
mobilní telefon:
724 227 172
e-mail: simek@lesyol.cz

zdarma

15.10.2011 - Zasedací sál Magistrátu
odpoledne města Olomouce

Kus dřeva ze stromu

BESEDA s hudebním doprovodem - komponovaný pořad
s tvůrci TV seriálu Kus dřeva ze
stromu (poznání), Martinem
Patřičným a Bedřichem Ludvíkem v délce cca 120 min.

veřejnost

90 účastníků

doporučujeme
zájemcům předem
nahlásit svojí účast

Lesy města
Olomouce, a.s.
Ing. Roman Šimek
mobilní telefon:
724 227 172
e-mail: simek@lesyol.cz

zdarma

15. 10. 2011 Výstaviště Flóra Olomouc

Den lesa v Olomouci
– Lesy v Olomouckém
kraji – lesy pro lidi.

Celodenní akce v parku
věřejnost
Flora. Formou plnění úkolů na
stanovištích se účastníci dozví
o lesích v kraji o práci lesníků
a ochraně přírody. Zábavný
doprovodný program – lovečtí
trubači, střelba z luku, divadlo,
ukázky lesnické techniky. Akce
pořádaná ve spolupráci se
Správou lesů města Olomouce,
Střední lesnickou školou, Hranice a Olomouckým krajem.

bez omezení

bez přihlášek

Lesy ČR, s.p.
Ing. Hana Komárková
e-mail: komarkova.oi13@lesycr.cz
telefon: 583 250 125
Lesy města Olomouce, a.s.
Ing. Roman Šimek
mobilní telefon: 724 227 172
e-mail: simek@lesyol.cz

zdarma

15. 10. 2011 Náměstí T.G. Masaryka,
Prostějov

Den stromů

Aktivity pro děti i dospělé,
široká veřejnost
výstava o stromech, živá hudba
a ochutnávka podzimních čajů
pořádaná na náměstí T. G.
Masaryka v Prostějově.

neomezená

bez přihlášek

Český svaz ochránců přírody –
Regionální sdružení Iris
Mgr. Petra Orálková
telefon: 582 338 278, 739 669 558
e-mail: iris@iris.cz

zdarma

Akce vhodná
i pro tělesně
postitěné.

15. 10. 2011 lesy města Přerova
(Veselíčko, Svrčov)

Den pro les

Pracovní vycházka do lesa
veřejnost
(sbírání odpadků, sázení
stromků, úklid klestí) a program
za odměnu. Odjezd společně z
Přerova, více na
www.prerovmuzeum.cz.

neomezeno

ORNIS
telefon: 581 219 910
e-mail: ornis@prerovmuzeum.cz

zdarma

Akce je
pořádána ve
spolupráci
s Technickými službami
města Přerova, s.r.o.
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16. 10. 2011 Národní přírodní rezervace
Žebračka, Přerov

Exkurze do lužního lesa

Zážitkově naučná exkurze do
veřejnost
zachovalého ekosystému lužního lesa. Objevování přírodních
fenoménů s profesionálními
průvodci. Začátek ve 14.00 hod.
na parkovišti u Velké laguny
(přírodní koupaliště).

z důvodu ochrany
3 dny před akcí
přírody max. 30 osob (prostřednictvím
SMS/e-mailu)

Environmentální centrum Přerov
Mgr. Petr Rejzek
mobil: 737 167 974
e-mail: info@koroptvicky.cz
www.ecp.koroptvicky.cz

zdarma

Nenáročný
terén
i délka trasy,
vhodné
i pro seniory
a rodiny
s malými
dětmi.

20. 10. 2011 přerovský park Michalov

Den stromů

Oslava celosvětového svátku
stromů návštěvou vybraných
druhů stromů parku Michalov.
Dopolední hodinové prohlídky
pro školy, odpoledne od 16:00
hod. pro veřejnost.

jedna školní třída
17. 10. 2011
na jednu hodinovou
dopolední prohlídku,
veřejnost odpoledne
neomezeně

ORNIS
Ing. Jana Kosturová
telefon: 581 219 910
e-mail: ornis@prerovmuzeum.cz

zdarma

Vhodné
i pro tělesně
handicapované.

22.10.2011

Velký rybník u Černé Vody,
okres Jeseník

Výlov Velkého rybníka

Tradiční výlov rybníka,
věřejnost
celodenní bohatý program. Hry,
soutěže pro děti na téma vodní
živočichové, les, lesník atd.

neomezeno

bez přihlášek

Lesy ČR, s.p.
Jakub Matuška
e-mail: matuska.ls121@lesycr.cz
telefon: 724 523 665

zdarma

Akce vhodná
i pro handicapované
osoby.

TERMÍN

MÍSTO KONÁNÍ

NÁZEV AKCE

POPIS AKCE

CÍLOVÁ SKUPINA

KAPACITA AKCE
(počet účastníků)

TERMÍN UKONČENÍ
PŘÍJMU PŘIHLÁŠEK

KONTAKTNÍ OSOBA (organizace,
kontaktní osoba, telefon, e-mail)

CENA

POZNÁMKY

Vánoční vycházka
do lesa

Procházka zimním lesem,
vyprávění lesníka, stopy
a krmení zvěře.

veřejnost

neomezeno

ORNIS
telefon: 581 219 910
e-mail: ornis@prerovmuzeum.cz

zdarma

Akce je
pořádána ve
spolupráci
s Technickými službami
města Přerova, s.r.o.

žáci 1. a 2. stupně
základních škol,
veřejnost

PROSINEC
17. 12. 2011 lesy města Přerova
(Veselíčko, Skoky, Svrčov)
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