
Les a vše okolo něj bylo hlavním tématem i oslav Dnů Země,
na kterých Lesy hl. m. Prahy spolupracovaly s jednotlivými měst-
skými částmi.

Pro  děti  předškolního  věku  otevřely  Lesy  hl. m.  Prahy  ve
spolupráci  s občanským  sdružením Mezi  stromy  lesní mateřský
klub. Klub se nalézá v malebných lesích v Malé Chuchli uprostřed
lesní  zoo. Děti  sem  docházejí  s nadšením,  a proto  na  příští  rok
počítáme s jeho rozšířením.

V září pražští lesníci uspořádali akci „Lesní čarování“, kdy se
Kunratický  les  již  počtvrté  proměnil  na  celý  týden  ve  velkou
přírodní  učebnu.  Lesy  hl. m.  Prahy  tu  totiž    spolu  s výtvarnicí
Marií  Brožovou  připravily  další  ročník  výtvarných  a příro-
dovědných dílen pod širým nebem pro školy i veřejnost. Čekala tu
na  ně  čarovná  lesní  stezka,  kde  v lesním bylinkářství  poznávali
bylinky podle  vůně,  nakoukli  do  tajemství  hub  či  se  na  chvilku
přenesli  do  doby  Keltů  a vnímali  stromy  jako  uctívané  bytosti
a sídla  dobrých  sil.  Podle  ohlasů  zažili  asi  největší  legraci  na

Pražští  lesníci začali  již od začátku roku 2011 pomocí drobných
akcí  seznamovat  veřejnost  se  svou  prací.  Účastníci  akcí  si  vy-
zkoušeli  práci  s lesnickými  pomůckami,  měřili  výšku,  obvod
i počítali věk stromů, poznávali lesní živočichy a rostliny. Zkrátka
objevovali  kouzlo přírody  a lesnické profese. Zájem o nabízené
aktivity byl po celý rok obrovský, a to především z řad základních
a mateřských škol.

Jako každý rok se i letos žáci pražských škol a veřejnost zapo-
jili  do  akce  „Obnova  pražských  lesů“  a sázeli  malé  sazenice
stromků  po  celé  Praze.  Celkem  vysázeli  přes  5  000  sazenic.
Vyzkoušeli si tak namáhavou práci lesních dělníků, kteří v lesích
pracují za každého počasí. 

Vyvrcholením jara se stal 3. ročník akce o lese a lesnictví „Do
lesa s lesníkem“. V Kunratickém lese se po celé dva dny ozývaly
slavnostní fanfáry trubačů a vítaly návštěvníky akce. Lesy hl. m.
Prahy  spolu  s dalšími  lesnickými  organizacemi  připravily  pro
školy  i veřejnost  program plný práce,  informací,  ale  i neobvyk-
lých zážitků a hrátek na téma les a lesnictví. Že se akce vydařila,
a to i díky krásnému počasí, potvrdila i vysoká účast přes 3 000
spokojených návštěvníků, kteří za lesníky do lesa přišli.

Rok 2011 byl vyhlášen Organizací spojených
národů (OSN) Mezinárodním rokem lesů. Lesy
hl. m. Prahy využily tuto mimořádnou událost
k přiblížení přírody a lesního hospodářství
veřejnosti. Hlavní snahou pražských lesníků bylo
seznámit veřejnost se základním úkolem lesnictví –
zachování lesů pro příští generace. 
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Počítání věku stromů
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Po  celý  rok  2011  Lesy  hl. m.  Prahy  pořádaly  akce,  na  kte-
rých  lidem připomínaly  důležitost  lesů  a význam práce  lesníků.
Lesníci  se  proměnili  v lesní  pedagogy  a užívali  si  příležitosti
předávat  své  znalosti  a vědomosti  druhým.   Během  roku prošlo
rukama pracovníků Lesů hl. m. Prahy přes 30 000 Pražanů. Lesy
hl. m.  Prahy  ve  spolupráci  s Magistrátem  hl. m.  Prahy  takto
s veřejností  pracují  od  roku  2008  a vzhledem  k obrovskému
ohlasu budou ve své osvětové činnosti pokračovat dál. Více infor-
mací naleznete na internetových  stránkách Lesů hl. m. Prahy.

zastávce,  která  patřila  tajemnému  světu  bezobratlých  breberek.
Tady  si  vyzkoušeli,  co  dá  chrobákovi  práce  uválet  si  svou  ku-
ličku.  Během  týdne  se  odlilo  ze  sádry  také  mnoho  stop  a řada
odvážlivců se naučila i hlas jelena. Akce se zúčastnilo přes 5 500
návštěvníků.

Na podzim společně pražští lesníci a rybáři připravili výlovy
rybníků.  Návštěvníci  se  tak  dozvěděli  spoustu  zajímavostí
o rybnících  a rybářství,  prohlédli  si  vylovené  ryby  zblízka,
vyzkoušeli si rybářské vybavení nebo nakoukli do života dalších
vodních živočichů. Na řadu přišly i dalekohledy, protože výlovy
jsou přímo hostinou pro vodní ptáky. Rybníky byly v mžiku plné
volavek, racků a dalšího ptactva.

V podzimních měsících připravili  lesníci soutěž o nejlepšího
sběrače  lesních  plodů  a suchého  pečiva  pro  lesní  zvěř. Akce  se
uskutečnila letos poprvé a setkala se s nečekaně velkým ohlasem.
Letošní rok byl bohatý na úrodu žaludů, a tak se dětem podařilo
nasbírat přes 6,5  tuny žaludů, kaštanů a pečiva. Nejlepší sběrači
nashromáždili přes 100kg sběru.
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Na možnost zahrát si na dřevěný
xilofon se stála dokonce fronta!

Pražští lesníci vždy používají praktické ukázky

Organizace Lesy hl. m. Prahy je od roku 1992 příspěvkovou
organizací města a stará se v Praze o malé vodní toky, rybníky
a lesy. Využívá bohatých zkušeností i odborného zázemí pro
práci s veřejností, a proto působí i v oblasti environmentální
výchovy na území Prahy. Pro mateřské, základní i střední školy
připravují pražští lesníci výukové programy v duchu tzv. lesní
pedagogiky. Od roku 2008 (vzniku Střediska ekologické
výchovy Lesů hl. m. Prahy) do listopadu 2011 uspořádaly Lesy
hl. m. Prahy programy a akce pro více jak 105 000 Pražanů.


