Rekreační funkce lesa
Seminář s pochůzkou organizovaný Radou Lesnického parku Bezděz

Lesy jsou ideálním prostředím pro rekreační aktivity, pro některé druhy sportovního vyžití, pro
odpočinek. Areál lesnického parku Bezděz je příkladem území s vysokou lesnatostí, bohatou historií a
širokou sezónní nabídkou sportovně rekreačních aktivit. Vlastníci a správci lesů hospodaří v lesích tak,
aby návštěvníci lesa měli možnost využití všeho, co park nabízí. Zároveň ale musí plnit ekonomické
funkce, požadavky ochrany přírody i sociální aspekty své práce. V rámci semináře nabízí rada
Lesnického parku především zapojení se do diskuse nad otázkami, zda je možné dále rozšiřovat
spektrum aktivit v lesích či zvyšovat návštěvnost, kdo má nést odpovědnost za poškození lesa
návštěvníky na straně jedné a ohrožení bezpečnosti a zdraví návštěvníků samotných na straně druhé,
zda je únosné veškeré lesy otevřít všem návštěvníkům nebo obecné užívání lesa nějakým způsobem
omezit. Dotazů a problému k debatě se nabízí celá řada a Rada Lesnického parku Bezděz Vás zve
k aktivní účasti na ní.
Organizační pokyny
Místo zahájení: Doksy, Kino Máj, Máchova 542
Místo vhodné pro parkování: Parkoviště Ulice Nádražní (cca 5min od kina Máj)
Časový harmonogram:
9 – 9:30 hod

Prezence

9:30

Zahájení

9:40 – 12 hod

Dopolední blok přednášek (jedna přestávka na kávu a zákusek)

12 – 13 hod

Oběd (hotel Grand, cca 5min pěšky)

13:10 – 16 hod Odpolední blok přednášek spojených s pochůzkou po Lesnickém parku Bezděz
doplněný diskusí
16:20

Zakončení semináře

Svou účast potvrďte na adresu cacka.jana@uhul.cz nejpozději do 20.září 2017.
K potvrzení účasti prosím uveďte, které z uvedených jídel hlavního chodu obědu si přejete:
Polévka: Kuřecí vývar s masem a nudlemi
Hlavní chod: 1. Hovězí guláš, domácí houskový knedlík
2. Vepřový/kuřecí řízek, vařený brambor, kyselá okurka

3. Kuskus se zeleninou
Upozorňujeme, že kapacita semináře je omezená, po jejím naplnění bude přihlašování uzavřeno.
Seminář je uspořádán za finanční podpory Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize Mimoň, Lesy České
republiky s.p. KŘ Liberec a Městských lesů Doksy a pro účastníky je bez poplatků.
Rada Lesnického parku Bezděz

