PODPOŘ SPRÁVNÉHO BROUČKA
Zapojte se i Vy do prvního ročníku sázení s veřejností, pojeďte s námi do lesa,
pomozte obnovit lesy v České republice a pomozte dvakrát.
V místech, kde KŮROVEC zničil naše lesy, můžeme společně vysázet lesy nové a tím zlepšit životní
prostředí nám i novým generacím a zároveň posunout pomoc dál. Protože uděláte část práce za nás
a my to nechceme zadarmo, přispějeme 3,- Kč za každou vysazenou sazeničku Nadačnímu fondu
s projektem SVĚTLUŠKA, který pomáhá lidem s těžkým zrakovým postižením. Termín sázení je proto
naplánován mezi daty 10. října, kdy je Světový den zraku a 20. října, kdy je Den stromů v ČR.
CO JE NAŠÍM CÍLEM: zorganizovat smysluplnou akci s cílem vysázet co nejvíce stromů
KDY je možné s námi sázet: v pátek 11. a sobotu 12. října 2019 od 9:00 do 16:00 hod
KDE je možné s námi sázet: na čtyřech místech současně
První lokalita je v severní části Českomoravské vrchoviny mezi obcemi Ledeč nad Sázavou a Světlá nad
Sázavou.
Druhá lokalita je v severní části Drahanské vrchoviny u obce Uhřice (okres Blansko).
Třetí lokalita je v severní části Nízkého Jeseníku mezi obcemi Horní Benešov a Sosnová (okres Opava).
Čtvrtá lokalita je v západní části Moravskoslezských Beskyd u obce Rožnov pod Radhoštěm
Mapy jednotlivých lokalit najdete na webu https://www.denstromu.cz/nulty-rocnik-sazeni/
JAK se do lesa dostanete: můžete přijet individuálně nebo jet s námi zdarma autobusem, který
vypravíme v sobotu 12. 10. ráno z Prahy na první lokalitu a odpoledne pojede zpět do Prahy. Místo
v autobusu si můžete rezervovat na webu https://www.denstromu.cz/nulty-rocnik-sazeni/. Informace
k parkování naleznete na stejném odkazu.
CO S SEBOU: akce se koná v lese a za každého počasí, takže je nutné mít odpovídající obuv a oděv
včetně pracovních rukavic. Nezapomeňte si přibalit svačinu a něco k pití. My zajistíme nářadí nutné pro
sázení, sazeničky, dozor při výsadbách, který Vám rád poradí a už bude jen na Vás, kolik stromků vysázíte.
KONTAKTNÍ OSOBY, které budou v dané termíny na jednotlivých místech:
První lokalita (Českomoravská vrchovina) Jakub Martinec
tel.: 702 232 461
Druhá lokalita (Drahanská vrchovina)

Jakub Rozmánek

tel.: 602 932 289

Třetí lokalita (Nízký Jeseník)

Antonín Klíč

tel.: 774 666 422

Čtvrtá lokalita (Moravskoslezské Beskydy) Radek Plesník

tel.: 725 309 022

Akci organizuje: LESCUS Cetkovice, s.r.o. (kontakt: Ing. Petr Martinec tel.: 702 266 029)
Akci podporuje: Český rozhlas; Nadační fond Českého rozhlasu
Sázet s námi budou také studenti z: Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně;
Střední lesnické školy v Hranicích a Střední odborné školy lesnické a strojírenské ve Šternberku.

