Vyřizuje:

Petr Bouška

Telefon:

+49 35022 / 502 52

Telefax:

+49 35022 / 502 33

E-Mail:

petr.bouska@lanu.sachsen.de

Datum:

10.10.2017

Vážené dámy, vážení pánové,
ve spolupráci s obecně prospěšnou společností České Švýcarsko
a správami národních parků našeho přeshraničního regionu
si Vás dovolujeme pozvat k účasti na dalším:

ODBORNÉM SEMINÁŘI O ČESKOSASKÉM ŠVÝCARSKU

Návrat (přirozeného) lesa, vlka a rysa
- na cestě k divočině?
který se bude konat

v pátek, 10. listopadu 2017, od 9:00 do 15:30 hod.
v Domě Českého Švýcarska, v Krásné Lípě
S pozvánkou obdržíte i program semináře. Uvítáme, předáte-li všechny
informace i případným dalším zájemcům.
Věříme, že se zapojíte i do diskusí, které budou následovat po každém
příspěvku. Celý program semináře bude simultánně tlumočen.
Z organizačních důvodů si vás dovolujeme požádat o nahlášení vaší
případné účasti - sdělením údajů uvedených na druhé straně této
pozvánky.
S díky a srdečnými pozdravy,

Petr Bouška
Informační středisko
Národního parku Saské Švýcarsko

Ing. Jiří Tutter
ředitel obecně prospěšné společnosti
České Švýcarsko

Odborný seminář probíhá v rámci projektu: Návrat divočiny do Českého Švýcarska,
který podpořili Státní fond životního prostředí ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR.
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Závazné přihlášky, prosím, zasílejte (i bez nutnosti využití návratky)
na jeden z níže uvedených kontaktů:
e-mailem:
faxem:
telefonicky:
poštou:

petr.bouska@lanu.sachsen.de
+49-35022-502-33
+49-35022-502-42
Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Nationalparkzentrum Sächsische Schweiz
Dresdner Straße 2 b
D-01814 Bad Schandau

Organizační údaje:
Nabízíme možnost si společně s přihlášením objednat i oběd (polévku a/nebo hlavní
chod) o polední přestávce (hrazený z vlastních prostředků) v sousední restauraci.
V případě zájmu uveďte, prosím, číslo zvolené možnosti v níže uvedeném formuláři
nebo nám jej sdělte při přihlášení bez návratky. Dostupnost neobjednaných chodů
nemůžeme garantovat. Děkujeme za pochopení a spolupráci.
K výběru jsou:
1. Polévka: drůbeží vývar se zeleninou a nudlemi

40,- Kč

2. Polévka: špenátová

40,- Kč

3. Hovězí guláš, houskový knedlík

130,- Kč

4. Vepřová pečeně, šťouchaný brambor

130,- Kč

5. Špagety Aglio Olio (vegetariánské)

130,- Kč

Přihlášky, prosím, zasílejte nejpozději do: 6.11.2017, 12 hod.
Účast je bezplatná.

----------------------------------------------------Přihláška na
ODBORNÝ SEMINÁŘ O ČESKOSASKÉM ŠVÝCARSKU
Návrat (přirozeného) lesa, vlka a rysa - na cestě k divočině?
pátek, 10. 11. 2017

příjmení, jméno / jména
příp. instituce / pracoviště
město / obec
e-mail (příp. telefonní číslo)
Mám(e) zájem o oběd (vybrané chody):  NE  ANO, číslo(a)________
(Pokud zvolíte ANO, prosíme uveďte počet jídel.)
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Návrat (přirozeného) lesa, vlka a rysa
- na cestě k divočině? 10. 11. 2017
PROGRAM – PŘEDNÁŠKY

8:30 - 9:00

registrace účastníků

09:00

přivítání

9:10 - 10:00

10:00 - 10:30

10:30 - 10:45
10:45 - 11:00
11:00 - 11:45

11:45 - 12:40

12:40 - 13:40
13:45 - 14:15

14:15 - 15:15
15:15
- ca. 15:30

Úvod: Divočina v srdci Evropy
Ucelený pohled na divočinu z mnoha různých
úhlů – od ochranářských, přes legislativní až
po hospodářské i trochu filozofické

Mgr. Jan Dušek

Beleco

Návrat vlků do Saska a Německa –
zkušenosti
V roce 2000 se po několika staletích
v Německu opět narodili vlci.
Od té doby se rozšiřují do ostatních
spolkových i sousedních zemích - fasinující to
obohacení přírody a zároveň velká výzva:
život vlků, průběh jejich návratu, vznikající
problémy a jejich možná řešení

Gesa Kluth

Ústav monitoring a výzkumu vlků

Vlci v České republice
Stručný přehled situace v návaznosti
na předchozí příspěvek

Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D

Hnutí Duha

kratká přestávka
Prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Rys - známý neznámý

Filmový příspěvek k tématu: „Jak se dělá prales“(Rakousko, 2015)
(Making an Ancient Forest”) Příklad z Národního parku Kalkalpen
Režie: Rita Schlamberger, spoluscénárista: Jan Hošek

přestávka na oběd
Mgr. Ing. Bartłomiej Jakubowski Přeměna lesních porostů
Ředitelství správy NP Gór Stołowych v Národním parku Góry Stołowe
- zkušenosti a perspektivy
Michael Creutz, Ing. Jan Drozd

Správy Národních parků
Českosaského Šýcarska
shrnutí, závěr
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Péče o les v mezi-Národním parku
Českosaské Švýcarsko
- cesta k přirozenému lesu

Příjezd

Dům Českého Švýcarska
Tel.: +420 412 383 413

6655

512402 110
001401 114

Křinické náměstí 10
50°54'48.490"N, 14°30'26.619"E

Rumburk – žel. stan.
8:00
Krásná Lípa – město
8:08
následně cca. 15 min. pěšky
Děčín - hlavní nádraží
Chřibská - náměstí
Chřibská - náměstí
Krásná Lípa - náměstí

001401 111

7:42
8:28
8:33
8:48

512402 113
001401 114
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CZ - 407 46 Krásná Lípa
www.ceskesvycarsko.cz

Rumburk - žel. stan
Krásná Lípa - náměstí

7:52
8:09

Varnsdorf - aut. nádraží
Rybniště - pošta
Rybniště - pošta
Krásná Lípa - náměstí

7:54
8:21
8:39
8:48

