Zpráva z akce
Představení Programu rozvoje venkova a Celostátní sítě pro
venkov na akci Oslavy lesa na Floře
Termín a čas konání akce: 22. 9. 2017 od 8:00 do 11:30 a 23. 9. 2017 od 10:00 do 17:00
Místo konání akce:

Rudolfova alej ve Smetanových sadech – areál Výstaviště Flóra
Olomouc, Wolkerova 37/17, 771 11 Olomouc

Celostátní síť pro venkov Olomouckého kraje se ve dnech 22. a 23.9. 2017 podílela na organizaci
akce s názvem ,, Představení Programu rozvoje venkova a Celostátní sítě pro venkov na akci
Oslavy lesa na Floře“. Síť se na akci realizovala prostřednictvím propagačního stánku. Cílem bylo
oslovit širokou veřejnost, prezentovat výsledky své činnosti, partnery Sítě a rovněž rozšířit členskou
základnu partnerů.
Oslavy lesa na Floře jsou každoroční poctou lesu a stromům a letos se pořádaly již po sedmé. Tato
dvoudenní akce se konala tradičně na Rudolfově aleji ve Smetanových sadech, letošní ročník však
nebyl součástí Podzimní Flory jak bývalo zvykem, ale samostatnou akcí.
Akce je zaměřena především na les a lesní hospodářství. Mezi vystupujícími byli například zástupci
z Lesů ČR, z ÚHÚL nebo z lesnických škol. Celostátní síť pro venkov (CSV) se na akci podílela
formou propagačního stánku. Vzhledem k tématickému zaměření akce a předpokládané vysoké
návštěvnosti bylo účelné zde představit aktivity CSV a možnosti podpory z Programu rozvoje
venkova (PRV) v oblasti lesnictví a lesního hospodářství.
Celá akce byla zahájena v pátek a tento první den byl zaměřen především na školy, studenty a mládež,
kteří se dostavili v hojném počtu. Děti a studenti se mimo jiné zajímali o propagační předměty na
stánku CSV a svým zájmem přilákali rodiče a pedagogické pracovníky, kteří je doprovázeli. Dospělé
více zaujaly informační materiály a pokládali dotazy přítomnému koordinátorovi. Sobotní den byl
pak určen pro širokou věřejnost a i přes značně nepříznivé počasí se našlo hodně lidí, kteří měli zájem
tuto akci navštívit.
Po oba dva dny bylo pro návštěvníky připraveno více než 20 stanovišť, na kterých se mohli seznámit
s lesem formou kvízů a her s lesnickou tématikou, s lesní zvěří a rozeznáváním jednotlivých druhů
zvířat podle stop, paroží nebo srsti nebo třeba ukázkou sokolníků a jejich svěřenců. Přehlídka
loveckých plemen psů byla provázena odborným výkladem o historii, rozdílech a významech
jednotlivých loveckých plemen psů. Dále bylo připraveno poznávání stromů nebo názorné ukázky
zpracování dřeva, jako řezání motorovou pilou a ukázky řezbářské práce. Na stáncích byly připraveny
také cenné informace pro osoby hospodařící v lesích. Pro děti byly připraveny soutěže a hry, které
jim hravou formou přibližovaly užitečné informace z lesnického prostředí. Jako doprovodný program
si bylo možné poslechnout myslivecké trubače a pohodovou dixielandovou kapelu.

Na propagačním stánku CSV byly pro zájemce připraveny propagační a informační matriály
zaměřené především na lesnictví a dotační možnosti v tomto oboru. Návštěvníci se zde také mohli
dozvědět informace o CSV, partnerech Sítě, o PRV, informace o 5. kolu příjmu žádostí PRV a
seminářích na toto téma. Pro návštěvníky stánku bylo připraveno občerstvení. Zájemci o bližší
informace byli odkázáni na webové stránky nebo konkrétní pracovníky.
Akce byla velkým přínosem především v oblasti předávání informací směrem k zájemcům o danou
problematiku a také v oslovení široké veřejnosti. Mezi návštěvníky byly z velké části především
majitelé lesů, nebo osoby hospodařící v lesích, pro které bylo představení lesnických operací PRV a
příkladů dobré praxe v této oblasti velkou inspirací. Zároveň byly představeni také partneři Sítě a její
činnost, což vede k podpoře pozitivního vnímání, a zvýšeného zájmu o danou věc ze strany veřejnosti.

V Olomouci: 16.1.2018
Zpracovala: Ing. Markéta Bezoušková, koordinátorka CSV RO Olomouc

