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ČERVEN
5. 6. 2008 část obce 

Hranice, 
Valšovice

Seminář lesní pedagogiky pro pedagogické 
pracovníky škol a školských zařízení 
Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje,
odbor školství, 
mládeže a tělovýchovy,
Mgr. Vladimíra Janotová
v.janotova@kr-olomoucky.cz

akce je volná

10. 6. 2008 Svatý 
Kopeček 
u Olomouce

Seminář lesní pedagogiky pro pedagogické 
pracovníky škol a školských zařízení 
Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje,
odbor školství, mládeže 
a tělovýchovy,
Mgr. Vladimíra Janotová
v.janotova@kr-olomoucky.cz

akce je volná

10. 6. 2008 Ramzová 
u Jeseníku

Seminář lesní pedagogiky pro pedagogické 
pracovníky škol a školských zařízení 
Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje,
odbor školství, mládeže 
a tělovýchovy,
Mgr. Vladimíra Janotová
v.janotova@kr-olomoucky.cz

akce je volná

12. 6. 2008 Černá Voda Vycházka s lesním pedagogem 
pro MŠ Supíkovice

Lesy ČR, s.p., LS Javorník
p. Jakub Matuška
matuska.ls121@lesycr.cz

akce 
je obsazená

26. – 27. 6. 
2008

Jindřichov Procházka lesem se žáky ZŠ Jindřichov Lesy ČR, s.p., LS Hanušovice
Ing. René Šebek
sebekr@seznam.cz

akce 
je obsazená

26. – 27. 6. 
2008

ZŠ Jindřichov Beseda na téma: 
Červen – měsíc myslivosti 
pro žáky ZŠ Jindřichov

Lesy ČR, s.p., LS Hanušovice
Ing. René Šebek
sebekr@seznam.cz

akce 
je obsazená

červen 
2008

ZŠ Bělotín Beseda na téma: 
Červen – měsíc myslivosti 
pro žáky ZŠ Bělotín 

Střední lesnická škola Hranice 
a Sdružení lesních pedagogů ČR
Ing. Alice Palacká
palacka@slshranice.cz
slpcr@slshranice.cz

akce 
je obsazená

ZÁŘÍ – ŘÍJEN
září 2008 Slavonín nebo 

Lošov
Povídání o lese v lese formou her Správa lesů města Olomouce

Ing. Roman Šimek
simek@lesyol.cz

akce je volná

září – říjen 
2008

Černá Voda Vycházka s lesním pedagogem 
pro žáky 6. ročníku ZŠ Javorník

Lesy ČR, s.p., LS Javorník
p. Jakub Matuška
matuska.ls121@lesycr.cz

akce 
je obsazená

září – říjen 
2008

Školní polesí 
Valšovice

Čtyřhodinová aktivita lesní pedagogiky 
s lesním pedagogem v lese

Střední lesnická škola Hranice 
a Sdružení lesních pedagogů ČR
Ing. Alice Palacká
palacka@slshranice.cz
slpcr@slshranice.cz

akce je volná

září – říjen 
2008

dle zájmu Dvouhodinový seminář v přednáškové 
místnosti na téma: 
Pěstování a zakládání lesa

Střední lesnická škola Hranice 
a Sdružení lesních pedagogů ČR
Ing. Alice Palacká
palacka@slshranice.cz
slpcr@slshranice.cz 

akce je volná

září – říjen 
2008

dle zájmu Dvouhodinový seminář v přednáškové 
místnosti na téma: 
Kácení, přibližování a odvoz dříví

Střední lesnická škola Hranice 
a Sdružení lesních pedagogů ČR
Ing. Alice Palacká
palacka@slshranice.cz
slpcr@slshranice.cz 

akce je volná

září – říjen 
2008

dle zájmu Dvouhodinový seminář v přednáškové 
místnosti na téma: 
Škodliví činitelé v lese – hmyz, vítr, sníh, 
mráz a požáry, dřevokazné houby a zvěř

Střední lesnická škola Hranice 
a Sdružení lesních pedagogů ČR
Ing. Alice Palacká
palacka@slshranice.cz
slpcr@slshranice.cz 

akce je volná

září – říjen 
2008

dle zájmu Dvouhodinový seminář v přednáškové 
místnosti na téma: 
Myslivost

Střední lesnická škola Hranice 
a Sdružení lesních pedagogů ČR
Ing. Alice Palacká
palacka@slshranice.cz
slpcr@slshranice.cz 

akce je volná

září – říjen 
2008

dle zájmu Dvouhodinový seminář v přednáškové 
místnosti na téma: 
Jak se chovat v lese

Střední lesnická škola Hranice 
a Sdružení lesních pedagogů ČR
Ing. Alice Palacká
palacka@slshranice.cz
slpcr@slshranice.cz 

akce je volná

ZÁŘÍ – ŘÍJEN
září – říjen 
2008

dle zájmu Dvouhodinový seminář v přednáškové 
místnosti na téma: 
Povinnosti vlastníka lesa

Střední lesnická škola Hranice 
a Sdružení lesních pedagogů ČR
Ing. Alice Palacká
palacka@slshranice.cz
slpcr@slshranice.cz 

akce je volná

září – říjen 
2008

dle zájmu Dvouhodinový seminář v přednáškové místnosti 
na téma: Mimoprodukční funkce lesa

Střední lesnická škola Hranice 
a Sdružení lesních pedagogů ČR
Ing. Alice Palacká
palacka@slshranice.cz
slpcr@slshranice.cz

akce je volná

září – říjen 
2008

SLŠ Hranice Prohlídka arboreta s odborným výkladem Střední lesnická škola Hranice 
a Sdružení lesních pedagogů ČR
Ing. Alice Palacká
palacka@slshranice.cz
slpcr@slshranice.cz

akce je volná

září – říjen 
2008

dle zájmu Přednáška na téma: 
Lesy a lesnictví v ČR

ÚHÚL Brandýs nad Labem, 
pobočka Olomouc
Bc. Radomil Žatka
zatka.radomil@uhul.cz

akce je volná

září – říjen 
2008

dle zájmu Přednáška na téma:
Zvířata v lese

ÚHÚL Brandýs nad Labem, 
 pobočka Olomouc
Bc. Radomil Žatka
zatka.radomil@uhul.cz

akce je volná

září – říjen 
2008 

dle zájmu Čtyřhodinová aktivita lesní pedagogiky 
s lesním pedagogem v lese

ÚHÚL Brandýs nad Labem, 
pobočka Olomouc
Bc. Radomil Žatka
zatka.radomil@uhul.cz

akce je volná

září – říjen 
2008

mikroregion 
Uničovsko

Aktivita lesní pedagogiky 
s lesním pedagogem

Středisko ekologické výchovy 
Studánka - Město Uničov, 
odbor životního prostředí
Mgr. Martina Huběnková
mhubenkova@unicov.cz 

akce je volná 

září – říjen 
2008

MŠ Staré 
Město

Aktivita lesní pedagogiky s názvem 
Pohádkový les

Lesy ČR s.p., LS Hanušovice
Ing. Radek Grepl
grepl.ls124@lesycr.cz

akce 
je obsazená

září – říjen 
2008

MŠ Králíky Přednáška na téma:
Děti a les

Lesy ČR s.p., LS Hanušovice
Ing. René Šebek
sebekr@seznam.cz

akce 
je obsazená

září – říjen 
2008

Stříbrnice 
pro ZŠ Staré 
Město

Činnost LČR, s. p. Lesy ČR s.p., LS Hanušovice
Ing. René Šebek
sebekr@seznam.cz 

akce 
je obsazená

ŘÍJEN
10. 10. 2008 Lovecká chata 

v Horce nad 
Moravou

Den lesa – 
povídání o lese v lese formou her

Lesy ČR s.p.,
Správa lesů města Olomouce
Ing. Roman Šimek
simek@lesyol.cz

akce je volná

20. – 24. 10. 
2008

Vodní tvrz 
v Jeseníku

Výstava fotografií z lesního prostředí 
spojená s besedou o lesním hospodářství 

Lesy ČR, s.p., LS Jeseník
Ing. Petr Kučák
kucak.ls122@lesycr.cz

akce je volná

20. – 24. 10. 
2008

dle zájmu Beseda o lesním hospodářství pro základní 
školy v regionu Jesenicka

Lesy ČR, s.p., LS Jeseník
Ing. Petr Kučák
kucak.ls122@lesycr.cz

akce je volná

říjen 2008 Svatý 
Kopeček 
u Olomouce

Zasaď si svůj strom Správa lesů města Olomouce
Ing. Roman Šimek
simek@lesyol.cz

akce je volná

říjen 2008 Huzová Povídání o lese v lese Správa lesů města Olomouce
Ing. Ivo Koláček
huzova@lesyol.cz

akce je volná

LISTOPAD
listopad
2008

Chválkovice, 
Bělidla

Do lesa odpadky nepatří,
aneb ukliďme si v lese

Správa lesů města Olomouce
Ing. Roman Šimek
simek@lesyol.cz

akce je volná

PROSINEC
5. 12. 2008 Kolárovy sady Den s myslivcem, 

vycházka pro cca 250 dětí
Lesy ČR, s.p., LS Prostějov 
Ing Oldřich Bárta
ls131@lesycr.cz

akce je volná 

PANEVROPSKÝ TÝDEN LESA

Ku příležitosti konání páté Ministerské konference o  ochraně lesů v Evropě, 
konané dne 5. – 7. 11. 2007 ve Varšavě v Polsku, ministři odpovědní za sek-
tor lesnictví v Evropě vyhlásili týden 20. – 24. října 2008 jako Celoevropský 
(Panevropský) týden lesů. Tento týden by měl zlepšit informovanost veřej-
nosti o lesním ekosystému, sektoru lesnictví a  zvýšit povědomí o důležitosti 
ochrany lesa a  jeho významu pro rozvoj ekonomiky a společnosti v Evropě.

V rámci Panevropského týdne lesa připravil Olomoucký kraj ve spoluprá-
ci s Lesy ČR, s.p., Střední lesnickou školou Hranice, Sdružením lesních pe-
dagogů ČR, Správou lesů města Olomouce, Ústavem pro hospodářskou 
úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Olomouc a Střediskem eko-
logické výchovy Studánka města Uničova řadu aktivit lesní pedagogiky.

Lesní pedagogika je environmentální vzdělávání o lese, vztazích a procesech 
probíhajících v něm, která je založena na prožitku zprostředkovaném lesními 
pedagogy (lesník s pedagogickými znalostmi a zkušenostmi), nejlépe přímo 
v prostředí lesa. Princip lesní pedagogiky spočívá v naučení se chápat a vní-
mat les ve všech jeho aspektech, a to nenásilnou, neformální a zábavnou for-
mou. Lesní pedagogika je určena každému, především předškolním, školním 
a jiným kolektivům, ale také rodinám, dospělým, seniorům a dalším zájemcům.

Poněvadž v říjnu již nebývá příznivé počasí, rozhodl se Olomouc-
ký kraj realizovat akce v rámci Panevropského týdne lesa již od červ-
na 2008 do prosince 2008. Na  níže uvedené akce, které ještě ne-
jsou obsazené, vás co nejsrdečněji zveme. V případě Vašeho zájmu 
o konkrétní nabízené akce kontaktujte, prosím, uvedené kontaktní osoby.

S D R U Ž E N Í  L E S N Í C H
P E D A G O G Ů  Č R


