PŘÁTELÉ PŘÍRODY :: ČERVEN 2011
Mezinárodní rok lesů 2011
Věděli jste, že lesy pokrývají 31% souše? Že jsou domovem 300 milionů lidí z celé
planety? Že se 30% lesů využívá ve dřevovýrobě a na surovinu na nedřevěné výrobky? Že
jsou lesy domovem 80% suchozemských živočišných druhů? Že na lesích závisí živobytí
1,4 miliard lidí?
Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů
(International Year of Forests - IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto
roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost.
Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi“. K veřejnosti se dostanou informace
vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva
jako obnovitelné suroviny a další témata.
Mezinárodní rok lesů 2011 je ideální příležitostí navštívit les společně s lesníky a
porozumět lépe hospodaření v lese, zvýšit povědomí veřejnosti o trvale udržitelném
hospodaření v lesích a sloužit k jeho propagaci, je oslavou lesů a jejich důležitosti v každodenním životě.
V Česku koordinuje akce k Mezinárodnímu roku lesů Ministerstvo zemědělství. Více se dočtete zde. Anglické stránky roku
jsou zde.

Liberec v Olomouci – návštěva přátel přírody
Třicítka libereckých přátel přírody se vydala na týdenní autobusový zájezd za
krásami a zajímavostmi Moravy, zvláště té severní části. Zjezdili kdeco a poslední
den, sobotu 25. června, strávili prohlídkou historického hlavního města Moravy
Olomouce.
Zde působí klub přátel přírody Malá liška, jehož několik členů se je vydalo přivítat,
projít s nimi zejména barokní památky ve středu města, navázat kontakt a
podarovat drobnosti na památku.Bylo to příjemně strávené dopoledne a Olomoučtí
už se těší na návštěvu Liberce, na kterou byli na oplátku pozváni. Podívejte se na
fotky - jsou zde.

Konference Přátel přírody poprvé za 116 let v Africe
Hnutí Přátel přírody se v posledních letech neobyčejně rozrostlo v Africe. Má velmi dobře
prosperující členské národní organizace CASE v Togu (přijata za člena v roce 2008 na kongresu NFI
v Liberci, běžně pořádá workcampy ve výměnné síti Service Civil International, v níž je i naše
Duha) a třítisícovou ASAN v Senegalu. Ta druhá je tak silná, schopná a vlivná, že se s úspěchem
ujala úkolu uspořádat každoroční prezidentskou konferenci Mezinárodních přátel přírody, jež se
poprvé za 116 let existence tohoto mezinárodního sociálně ekologického hnutí konala mimo
Evropu. Cestovní zprávu připravil prezident Přátel přírody ČR Miroslav Prokeš, který se konference
zúčastnil. Celý článek zde.

Informujte se na webu Přátel přírody
Přátelé přírody se zabydleli i na internetu. Na adrese www.pratele-prirody.cz najdete vždy něco aktuálního. Zážitky
z činnosti našich členů jsou tu ve formě článků a fotografií, členové i veřejnost zde najde pozvánky na naše akce. Nechybí
stručné informace o činnosti našich členských organizací (chybí už jen od Hec klubu a Javorů). Na stránkách je i stručné
anglické shrnutí. Rozšiřujte prosím tento odkaz dále mezi své členy i známé, ať se o nás (i o vašich aktivitách) víc ví! Své
články, fotografie a další materiály můžete posílat na hynek@pratele-prirody.cz.

Pozvánka: V International Seminar on Mountain Tourism
06 – 09 October 2011, Pieniny Mountains (Poland/Slovakia)
What contribution has mountain tourism made to our Cultural Heritage?
organized by: International Friends of Nature, Polish Tourist Country Lovers Society
(PTTK) – Cracovia Academic Section, Department of Tourism and Recreation, Academy
of Physical Education, Cracovia in co-operation with: Pieniny National Park (Western
Carpathians)
More info: www.pratele-prirody.cz/nabidky-pro-cleny-i-necleny
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