TISKOVÁ INFORMACE

Svatý Jan pod Skalou, 2. 6. 2011
SLAVÍME SVĚTOVÝ DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, NEJEN V PRAZE, TAKÉ VE
SVATÉM JANU POD SKALOU
Světový den životního prostředí (5. červen) je z pohledu ochrany a obnovy přírody
považován za jednu z nejdůležitějších událostí v roce. Tento den věnovaný planetě Zemi
se po celém světě slaví již 39 let ve více než sto zemích světa. Ústředním mottem roku
2011 je heslo “lesy – příroda ve vašich službách“ a koná se s podporou Mezinárodního
roku lesů 2011. Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou
(Ekocentrum a Ekoporadna Kavyl), společně se Svatojánskou kolejí - Vyšší odbornou
školou pedagogickou, pořádalo ve dnech 31. května – 2. června 2011 oslavu Světového
dne životního prostředí pro děti ze základní školy Příbram. Ve Svatém Janu pod Skalou
a blízkém okolí byl pro žáky šestých tříd ze ZŠ Příbram připraven přírodovědný a
environmentální vzdělávací kurz.
5. červen vyhlásilo valné shromáždění OSN Světovým dnem životního prostředí (World
Environment Day). Stalo se tak v roce 1972 ve Stockholmu při příležitosti konání konference
OSN o životním prostředí, která je označována jako mezník v přístupu k životnímu prostředí
ve světovém měřítku. Na konferenci byly označeny hlavní ekologické problémy (vyhlášen
Program OSN pro životní prostředí) a všechny zúčastněné státy byly vyzvány k jejich řešení.
OSN je garantem Světového dne životního prostředí.
Smyslem oslav a akcí je rozšířit obecné povědomí o ekologických otázkách a upřít pozornost
světové veřejnosti na zásadní ekologické výzvy současnosti. Tento den se, podobně jako Den
Země, slaví po celém světě. Téma pro každý rok je jiné, pro rok 2011 zní motto oslav „lesy –
příroda ve vašich službách“, což souvisí s vyhlášením roku 2011 jako Mezinárodního roku
lesů.

Hlavní mezinárodní oslavy se každoročně konají v jiné zemi. Letos je to Indie, druhá
nejlidnatější země světa, která se stává hostitelskou zemí oslav poprvé v historii od roku
1972. U příležitosti oslav se po celém světě koná řada akcí, která upozorňuje na hlavní
problémy našeho prostředí. Také v Praze se každoročně koná jednodenní akce nazvaná
EKOFESTIVAL „Jak se z města volá, tak se z lesa ozývá“ (pořádaná 16. 6. 2011 Zeleným
kruhem na Náměstí Míru), jehož cílem je nenásilnou a zábavnou formou zvýšit informovanost
veřejnosti o problematice ochrany přírody a životního prostředí, včetně vazeb na město,
poukázat na dopady spotřebitelského chování a nabídnout alternativní (udržitelné) možnosti
šetrného chování. A podrobný doprovodný kulturní program EKOFESTIVALU naleznete viz odkaz http://www.zelenykruh.cz/cz/program/.
Avšak i na Berounsku, ve Svatém Janu pod Skalou, proběhly ve dnech 31. 5. - 2. 6. 2011
oslavy Světového dne životního prostředí, letos již podruhé. Pro žáky šestých tříd ze základní
školy Příbram zde byl připraven třídenní přírodovědný a environmentální vzdělávací kurz.
Svatý Jan je unikátní přírodovědecká a kulturně historická lokalita, která přímo vybízí
k takovým akcím. V prostorách Ekocentra Kavyl, Svatojánské koleje a především
v nádherném okolí Svatého Jana pod Skalou – v prostředí Českého krasu - byly pro děti
připraveny rozmanité environmentální výukové programy.
Pro děti z Příbrami byla připravena zajímavá geologická exkurze v okolí Svatého Jana – Po
stopách trilobitů, botanická exkurze s názvem Jedlé plané rostliny, včetně prohlídky lesa, skal
a stepních společenstev Českého krasu, program Zálesáctví, vše v lokalitě a blízkém okolí
Svatého Jana pod Skalou. Při exkurzích se žáci dozvěděli o zvláštnostech flóry, fauny a
geologie CHKO Český kras. Každý si z programů odnesl pracovní listy.
V rámci přírodovědného a environmentálního vzdělávacího kurzu žáci absolvovali
přírodovědnou a kulturně historickou vycházku v okolí Svatého Jana, jako je například
vyhlídka na skále u kříže nebo návštěva zdejšího skalního kostela a seznámení se s historií
místa. Také byl pro děti z Příbrami připraven program Hrátky se zvířátky, kde se zábavnou
formou seznámily s nejběžnějšími domácími zvířaty, s prostředím, ve kterém žijí a jejich
potřebami. Děti měly možnost přímého kontaktu se zvířaty, mohly si je hladit, krmit nebo i
podojit kozu.
Děti z Příbrami přírodovědným a environmentálním vzdělávacím kurzem ve Svatém Janu pod
Skalou provázeli a programy lektorovali J. Fellnerová, H. Koblihová, Š. Rak, J. Turek, B.
Machovcová a V. Dolejší. Všichni se již těší na další podobné, v pořadí třetí, setkání v roce
2012.

Máte - li dotazy týkající se ekologické problematiky, můžete se obrátit na ekoporadnu Kavyl
ve Svatém Janu pod Skalou. Radu si můžete vyžádat elektronickou poštou na adresu
ekoporadna@ekocentrum.eu, poštou na adresu CEVV Svatý Jan pod Skalou, Svatý Jan pod
Skalou 2, 266 01 p. Beroun. Telefonicky na telefonním čísle 314 501 281, nebo nás přijďte
navštívit přímo do našeho ekocentra ve Svatém Janu pod Skalou. Bližší informace můžete
nalézt i na našich webových stránkách www.ekocentrum.eu nebo na adrese
http://www.ekocentrum.eu/ekoporadna. Rady podáváme bezplatně.

„Tento projekt je podpořen finanční podporou SFŽP a MŽP.“

