
 
NOV INKY  Z  EVVO

Zbývá posledních pár dní k registraci do
Středoškolské soutěže Pohár mladých zahradníků

 
Autoři tří nejlépe ohodnocených děl
získají roční členství v Sekci mladých
zahradníků, předplatné časopisu
Inspirace a další věcné ceny. Absolutní
vítěz navíc obdrží putovní pohár pro
svou střední školu!

Registrace probíhá online a je možná
do konce března. Soutěžní díla je
nutné zaslat na emailovou adresu
soutez@mladizahradnici.cz a to do 
16. května. 

V průběhu června proběhne vyhlášení
výsledků. Jeho forma se bude odvíjet
od epidemiologické situace, proto
budou podrobnosti oznámeny později.
Pro více informací sledujte webové
stránky Svazu.  

Ekologická výchova a osvěta probíhá
nejen ve školních lavicích a v
ekologických centrech, ale i u nás, na
našich vlastních zahradách. Nyní mají
žáci středních škol z celé České
republiky jedinečnou možnost vytvo-
řit jejich vlastní ideální zahradu a
účastnit se soutěže o Pohár mladých
zahradníků, kterou pořádá Sekce
Svazu zakládání a údržby zeleně.

Soutěžním úkolem je jakýmkoliv
kreativním způsobem ztvárnit svou
představu o ideální zahradě. Může jít
klidně o obrázek, video nebo třeba
báseň, přičemž se hodnotí zejména
originalita a kreativní řešení zadání!
Povolte tedy uzdu své fantazii a
pojďte se účastnit a vyhrát! 

https://www.mladizahradnici.cz/soutez/
mailto:soutez@mladizahradnici.cz
https://www.mladizahradnici.cz/


V knize Malá lesní škola se dozvíte, jak si
už ít les. Andreas Kiel ing – známý
dobrodruh a fotograf př í rody – poutavě
vyzrazuje tajemství lesa, díky nimž si
pobyt v př í rodě opravdu už i jete. Dozvíte
se, jak si poradit př i  bouřce či př i  setkání
s divočákem, jak pozorovat zvířata, abyste
je nevyplaš i l i , a co všechno můžete zaž ít v
lese př i  procházkách s dětmi. Př i  čtení
Malé lesní školy pochopíte, proč se vyplatí
věnovat př í rodě více pozornosti a co
můžete udělat pro jej í ochranu. Více
informací najdete zde. Sledujte naše
webové stránky www.ekoosveta.cz, kde
pro  Vás j iž brzy vyhlásíme soutěž o tuto
knihu.

SOUTĚŽ  ADAPTERRA
AWARDS

Věděli jste, že Česká společnost ornito-
logická vysílá online pořad „Ornitolog na
drátě“? Tento pořad je vysílán od podzimu
pravidelně jednou měsíčně, každou druhou
středu. 16. díl vysílání se uskuteční 14. 4.
od 17:30. Všechny odvysílané díly najdete
zde, kde se dozvíte i více informací.

AKTUÁLNĚ

VYCHÁZÍ  NOVÁ
INSPIRATIVNÍ  KNIHA  O
ŽIVOTĚ  V  PŘÍRODĚ

Změna klimatu mění naše ž ivoty. Soutěž

Adapterra Awards vznikla pro to, aby
hledala a oceňovala projekty, které
ochlazují naše města a pomáhají
zadržovat vodu v kraj ině. Do 31. 3.
můžete nominovat projekt i Vy a př ipoj it
se tak ke dvěma dalš ím projektům z
Pardubického kraje.

ORNITOLOG  NA  DRÁTĚ

http://www.knihykazda.cz/
http://www.ekoosveta.cz/
https://www.birdlife.cz/ornitolog-na-drate/
https://www.birdlife.cz/ornitolog-na-drate/
https://www.adapterraawards.cz/


SHÁNÍTE  DÁREK?
DARUJTE  LETOS  MÍSTO
RŮŽÍ  LES

Studánky vždy byly místem, které
př itahovalo zájem nejen návštěvníků a
výletníků. Pro správného ochránce př í rody
je určitě dů lež ité vědět, jak se o takovou
studánku postarat tak, aby byla zdrojem
vody nejen pro zvěř.
Český svaz ochránců př í rody nabízí
zaj ímavou náplň pro oddíly dětí a mládeže.
Máte ve svém okolí studánku? Staráte se
o ni, čistíte j i , opravujete, nebo dokonce
budujete novou? Je dobré vědět, jací jsou
obyvatelé studánky, co je nutné udělat
před tím, než se pustíte do čištění
studánky, nebo do jej í opravy. Věděli jste
např íklad, že před tím, než se rozhodnete
na prameništi vybudovat studánku, byste
měli několik let prameniště monitorovat?
Více informací a tipů najdete zde.

INSPIRACE  Z  EVVO

Stromečky nakoupíte jednoduše on-line.
Stačí si vybrat jeden ze šesti lesů , v nichž

akce probíhá, určit počet sazenic (jedna
stojí 25 Kč) a vše on-line zaplatit. Navíc.
sazenice budoucích stromů za vás zasadí
zkušení lesníci a vy dostane dárkový
certif ikát. 100 % zaplacené částky po-
putuje do sbírky Darujme stromečky lesu,
kterou organizuje Nadace dřevo pro ž ivot.
Jejím cílem je obnovit lesy zmáhané
suchem a kůrovcem. Do sbírky se za
dobu jej ího trvání zapoji ly už stovky
dárců. Př idáte se k nim i vy? Více
informací najdete na webových stránkách  
sbírky www.DarujmeStromecky.cz.

JAK  PEČOVAT  O
STUDÁNKY?

http://www.csop.cz/index.php?cis_menu=1&m1_id=1003&m2_id=1075&m_id_old=2060
https://www.darujmestromecky.cz/


NAŠE  AKCE


