Středočeský kraj – Konopiště
Pozvánka na akci Sázíme lesy
DEN ZA OBNOVU LESA je největší celostátní lesnickou akcí pro veřejnost, kterou
pořádají Lesy České republiky. Těšíme se na vás v sobotu 15. října 2022 od 10 do
16 hodin. Můžete sázet stromky a pomoci se stavbou dřevěné oplocenky. Nebo si
jen přijďte užít doprovodný program pro celou rodinu. Zalesňování bude probíhat na
několika místech současně. Můžete si zamluvit čas, počet sázejících osob a místo
vašeho zalesňování (na jedno místo bude možné z parkoviště dojít pěšky, na další
bude zajištěna přeprava autobusy). Na parkovišti bude stánek Středočeské
Regionální potraviny, kde můžete ochutnat vítězné potraviny v této soutěži.
Kdy

sobota 15. října 2022 od 10 do 16 h

Kde

Konopiště, 1 km od Benešova u Prahy
GPS: 49.7830300N, 14.6583200E

Kontakt

Vlastimil Sahula – vlastimil.sahula@lesycr.cz, tel.: 724 523 354

Parkoviště

GPS: 49.7824058N, 14.6587903E

Program

- Infostánek - tisk pamětních listů (v češtině i angličtině)
- ukázky troubení - myslivecké signály
- program Z lesa na stůl - informace o zvěřině a prodeji zvěřiny
- Malý lesník
- první pomoc
- program Vracíme vodu lesu
- program Vracíme sovy lesu
- Regionální potravina
- prodej a opékání buřtů
- přibližování koněm
- hry a soutěže – střelba ze vzduchovek, střelba z biatlonové
laserové pušky, hod oboustrannou sekerou, sekání na přesnost
- lesní pedagogika pro děti a dospělé
- ochrana lesa proti kůrovci, ruční loupání dříví loupákem, ukázka
odkorňování motorovou pilou
- měření kmenů a měření volně stojících stromů
- výroba dřevěných oplocenkových dílů
- ukázka soutěžních disciplín s motorovou pilou, dřevosochání
motorovou pilou
- výstava lesní techniky

Registrace na jeden čas jedné osoby = zalesňování 30 minut, 10
sazenic. Zalesňování bude probíhat ve dvojicích, každá dvojice
bude jedním sazečem zalesňovat 20 stromků. Volné časy a místa s
popisem trasy najdete v tabulkách níže, které jsou pravidelně
aktualizovány. Pokud se přihlásíte předem, v případě velkého počtu
zájemců nám pomůžete a sobě ušetříte čas při čekání.
Rezervace

Telefon pro přihlašování: 956 266 108
Případné dotazy ke Dni za obnovu lesa na Konopišti zasílejte
na: jana.sedlackova@lesycr.cz. Pro rychlou odpověď na Váš dotaz
uveďte do e-mailu číslo svého mobilního telefonu.
V pátek 14.10.2022 v 10:00 hodin bude ukončeno přihlašování přes
telefon a e-mail na jednotlivá místa a časy.
Parkování na hlavním parkovišti u zámku v Konopišti. Prosíme
přihlášené, aby do Konopiště přijeli v sobotu s dostatečným
předstihem, čeká je zaparkování a registrace. V přihlášeném čase
musí být připraveni na seřadišti k odchodu, případně odjezdu
autobusem na místo zalesňování (zamluvenou linii).

Poznámka
Pro zalesňování doporučujeme pevnou obuv a oděv přizpůsobený
počasí a terénu. Nářadí poskytnou organizátoři. Prosíme sledujte
průběžně informace na internetových stránkách
https://www.sazimelesynovegenerace.cz/

