
 
NOV INKY  Z  EVVO

Dne 16. října 2021 se koná akce s názvem
Den za obnovu lesa. Dorazte sázet stromy
do Slatiňan ke Kočičímu hrádku i vy!

Tato akce se bohužel minulý rok kvůli
restrikcím neuskutečnila. Nicméně rok
předtím se jednalo o největší akci svého
druhu v Česku na podporu obnovy lesa,
které se zúčastnilo přes 32 tisíc
dobrovolníků. Tento předloňský úspěch
poukázal na to, že nám záleží na osudu
českých lesů a krajiny. 

Dne za obnovu lesa se můžete zúčastnit i
vy, bude totiž probíhat na 13 místech po
celé České republice. Přijďte pomoci
obnovovat lesy, které jsou sužované
suchem a kůrovcovou kalamitou! Pomů-
žete i jedinou zasazenou sazeničkou.

Na programu dne je pomoc při stloukání
oplocenek, kterých jsou třeba stovky
kilometrů, aby ochránily nové stromky
před zvěří. Dobrovolníci si také mohou
vyzkoušet, jak zbavovat stromy larev
kůrovce. 

Dobrovolníci se spolu s lesníky také
vydají na procházku a společně vyvěsí
nové přístřešky pro sovy a jiné noční
dravce, kteří pomáhají přírodě při-
rozenou cestou likvidovat přemnožené
hraboše a další hlodavce. 

Zábava je připravena i pro ty nejmenší.
Každé dítě, které obejde minimálně čtyři
stanoviště, se může těšit na odznak
Malého lesníka a lesnický klobouček. 

Den za obnovu lesa

Den, který nás

spojí

Nový les je připraven jako účinná záb-
rana proti půdní a větrné erozi a
nadměrnému vypařování vody.

Opékat se budou tradičně také špekáčky,
kde mimo jiné návštěvníci mohou
prodiskutovat s lesníky budoucnost lesů
ve 22. století. 

https://www.sazimelesynovegenerace.cz/sazime-lesy-pro-budoucnost/
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Chléb

Děti se naučí vyrábět chlebovou placku a
naučí se př itom vnímat původ potravin a
škodlivost jej ich plýtvání.  V rámci pro-
gramu děti př ipraví vlastní jednoduché
těsto, vyrobí z něj placky a ty upečou v
replice historické venkovní pece.

Více informací o programech pro
mateřské školy se dozvíte zde.

V Paletě představil i vzdělávací programy od mateřských škol až po programy pro dospělé. 
Otevíraj í témata nejen o udrž itelnosti a ekologii , ale třeba i rozvoji mezil idských vztahů 

 a my vám př ináš íme ty nejzajímavějš í  z nich.

Program pro mateřské školy

Afr ická  vesnice

Žák je formou hry seznámen s krit ickou
ekonomickou a sociální situací v nej-
chudš ích částech světa a chápe význam
humanitární pomoci. Hra simuluje ž ivot
chudé zemědělské africké vesnice rok po
roce se všemi typickými problémy jako
jsou chudoba a sucho.

Více informací o programech pro základní
školy se dozvíte zde.

Program pro základní školy

Méně  je  někdy  více

Žáci budou formou dotazníků zkoumat
různé okruhy týkající se předcházení
vzniku odpadů (Zero waste, SWAP,
minimalismus, a také sdílená ekonomika).
Následně své poznatky budou prezen-
tovat na konferenci.

Více informací o programech pro střední
a vysoké školy  se dozvíte zde.

Program pro střední a vysoké školy

http://www.adminhigh.cz/paleta/index.asp?rubric=14
http://www.adminhigh.cz/paleta/index.asp?rubric=14
http://www.adminhigh.cz/paleta/index.asp?rubric=46


 slavíme světový
den zvířat

4.10.

NOVINKY

VĚDĚLI JSTE, ŽE

1 152 Tolik volně žijících živočichů bylo
zachráněno záchrannou stanicí
Pasíčka na Pardubicku! 

Francie hraje v Evropě prim v
počtu odložených zvířat. Situaci
měla pomoci mimo jiné kampaň
30 millions d'Amis!

100 000

180 Pohádková zahrada se zvířátky je
místo, kde našlo nový domov již 180
týraných nebo opuštěných zvířat! 

http://pasicka.cz/
https://www.campaignlive.co.uk/article/30-millions-damis-we-champions-altmann-+-pacreau/1588820
http://www.pohadkovazahrada.cz/
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Přihlásit se do závodu

https://www.virtualnibeh.cz/52-beh-pro-handicapovana-zvirata/registrace
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