
DĚTI S HANDICAPEM 
POZNÁVAJÍ LES

V Rychnově nad Kněžnou působí  —

Občanské sdružení rodičů a přátel 
dětí s handicapem ORION, které 
vzniklo z potřeb rodičů dětí s han-
dicapem.

Na jaře tohoto roku nás oslovila  —

paní Pharm.Dr. Ilona Mikušová s vý-
zvou ke spolupráci. Zakrátko jsme 
navštívili děti ze Sdružení v jejich 
družině a strávili s nimi odpoledne. 
Každý si snad dovede představit, 
že práce s handicapovanými dětmi 
je náročnější – pro všechny. Pro 
nás – lesní pedagogy – to byla nepo-
chybně nová zkušenost a byli jsme 
moc rádi, že se nám děti podařilo 
zaujmout vyprávěním o lese i zapojit 
do hry.

Již při této návštěvě jsme se  —

domluvili na společné podzimní 
procházce lesem. Pracovníci ORIONU 
zajistili dopravu pro děti a jednoho 
slunečného dopoledne koncem 
srpna jsme se skutečně sešli s dětmi 
a jejich asistenty v lese.

Setkání proběhlo na revíru Ja- —

vornice v lesním komplexu Jahodov. 
Dorazilo 11 dětí s různým druhem 
postižení. Teprve tehdy se ukázalo, 
že trasa námi zvolená byla sice velmi 
hezká, ale vzhledem k drobným 
terénním překážkám (které my 
„ostatní“ za překážky ani nepovažu-

KONGRES  
PRO SILVA EUROPA

Ve dnech 19.–21. června 2008 se  —

v německém Freudenstadtu konal 
kongres PRO SILVA EUROPA. Toto 
krásné město bylo vybráno pro 
setkání lesníků z organizace PRO 
SILVA, neboť v letošním roce je to 
právě 175 let od založení Lesů města 
Freudenstadt a 100 let od zapo-
četí přírodě blízkého hospodaření 
v těchto lesích. Z České republiky 
se této odborné akce zúčastnilo 21 
lesníků z různých lesnických institucí 
a podniků.

Ve čtvrtek 19. června v odpo- —

ledních hodinách začal kongres 
odbornými přednáškami na téma 
globálních změn klimatu a jeho vlivu 
na lesní vegetaci a také vlivu vegeta-
ce na množství CO

2
 v ovzduší. Po blo-

ku přednášek následovala panelová 
diskuze na téma úloha přirozených 
lesních porostů ve vztahu k hrozícím 
klimatickým změnám.

V pátek 20. června 2008 se usku- —

tečnily exkurze dle dopředu nahláše-
ného zájmu jednotlivých účastníků. 
Exkurze se zabývaly přechodem 
od pasečného hospodářského 
způsobu k výběrnému lesu, těžbou 
stromů cílových tlouštěk, lesnickým 
hospodařením s využitím přírodních 
procesů, výstavbou porostů bohatě 
strukturně diferencovaných, rekreač-
ními funkcemi lesa, managementem 
porostů poškozených hurikánem Lo-
thar, kontrolními metodami, vlivem 
zvěře na druhovou skladbu porostů 
a podobně.

V sobotu 21. června 2008 na- —

vštívili účastníci kongresu městské 
lesy Freudenstadtu. Zde byl opět 
připraven velmi zajímavý program 
na téma přechodu od lesa věkových 
tříd k výběrnému lesu, rekreační 
funkce lesa jako součást lesnického 
managementu, vliv změn klimatu na 
výběrný les, vysokohorské porosty 
vhodné pro chov tetřevů, historie 
městských lesů Freudenstadtu a vliv 
lesa na kvalitu vody.

PODĚKOVÁNÍ  
KŘ LČR, S. P., FRÝDEK-MÍSTEK

Krajské ředitelství LČR, s. p., Frý- —

dek-Místek pomáhalo dětem, a to 
dětem ze Základní školy a dětského 
domova Vrbno pod Pradědem, nám. 
Sv. Michala 17.

Zástupci LČR zrealizovali dětem  —

v rámci projektu krásnou dřevěnou 
stavbu – srub. Tato stavba bude slou-
žit během dopoledne k enviromen-
tální výuce právě dětem ze zmíněné 
základní školy se speciálním progra-
mem školy pomocné. V odpoledních 
hodinách a o víkendech pak zde bu-
dou trávit volný čas děti z dětského 
domova. Tento odpočinkový areál 
nazvaný Slunečná třída poskytne 
útulné zázemí 90 dětem.

Děkujeme krajskému řediteli  —

LČR, s. p., Frýdek-Místek Ing. Jiřímu 
Silvestrovi za nabídnutou spolupráci 
a finanční zabezpečení akce. V dneš-
ní době je podpora dětí, které nemají 
to štěstí vyrůstat v bezpečném ro-
dinném ovzduší plném lásky, či dětí 
handicapovaných, velmi vzácná.

Děkujeme i LS Karlovice ve Slez- —

sku, že si pod vedením Ing. Zdeňka 
Lišky i v době náročných lesnických 
úkolů dokázala najít čas pro naše 
děti a stavbu zrealizovala.

Slavnostní předání stavby pro- —

běhlo dne 2. 9. 2008 za přítomnosti 
zástupců LČR, s. p., pana Ing. Jiřího 
Silvestra, pana Ing. Zdeňka Lišky 
a zástupců ZŠ, DD, ŠD a ŠJ Vrbno 
pod Pradědem, ředitelky zařízení 
Mgr. Danuše Humlové, statutárního 
zástupce ředitelky Mgr. Jana Vavříka 
a šťastných dětí.

Děkujeme velmi! —

Monika Poláchová,  

ZŠ, DD, Vrbno pod Pradědem

Náplně jednotlivých exkurzí  —

vycházely ze základních principů 
hnutí PRO SILVA, který spočívá v ob-
hospodařování lesa přírodě blízkým 
způsobem.

Celý program kongresu PRO SILVA  —

EUROPE byl velice bohatý a všichni 
účastníci měli možnost zhlédnout 
mnoho zajímavého z lesního hos-
podaření na základě principů PRO 
SILVA a načerpat mnoho zkušeností 
a inspiraci pro další práci v lesnictví.

Ing. Jiří Pňáček, Ph.D.

jeme), jako jsou třeba příkopy kolem 
lesních cest, velmi náročná.

Přesto jsme se nevzdali ani  —

my, ani děti a vydali se na předem 
připravenou trasu lesem s různými 
hrami a úkoly. Největší ohlas měla 
hra „rys na prameni“. Do této hry se 
zapojily i děti s nejtěžším druhem 
postižení. Nejprve si hru vyzkoušely 
s pomocí svých osobních asistentek, 
potom získaly dostatek odvahy 
a velice dobře se zhostily úlohy rysa. 
Dále na děti čekaly různé varianty 
hry pexeso, přiřazování názvů k ob-
rázkům, skládačky atd.

K obědu si děti s radostí opekly  —

špekáčky a poté je čekaly poslední 
dvě hry. Před nimi byla „slepá 
karavana“ a „lanová lávka“. Děti nás 
velice překvapily, bez jakýchkoliv 
námitek si vyzuly boty, nechaly si 
zavázat oči a s velkou chutí vyrazily 
podél lana. Některým se chůze 
naboso tak zalíbila, že si trasu prošly 
několikrát. Možná, že některé vůbec 
poprvé vyzkoušely, jaké to je cítit 
pod chodidly jehličí a les.

Lanová lávka byla pro někoho  —

skutečnou zkouškou odvahy. Přesto-
že některé děti měly opravdu strach, 
pustily se do překonávání lávky 
s nebývalou vervou.

Pak už nastal čas se rozloučit.  —

Byli jsme nejen rádi, že se dětem 
v lese líbilo, ale také, že jsme tenhle 
pro nás náročný úkol zvládli. Naše 
spolupráce tak může pokračovat a již 
pro děti na žádost paní Pharm.Dr. 
Mikušové chystáme další setkání.

Jana Jirková, Jirka Beran, Hubert Polonček, 

LS Rychnov nad Kněžnou


