V ekocentru Prales nabízíme od letošního podzimu pestrou paletu workshopů a přednášek, ze kterých si vyberou i nejnáročnější z
Vás. Všechny akce se konají v budově Dřevák, která se nachází v horním areálu ekocentra.
Vaše přihlášky na workshopy a přednášky posílejte na e-mail: bocan@lesy-praha.cz
Městský život ježků
Přednáška: Jsou malí, ale pořádně hluční. Jejich tělo je chráněno tisíci bodlinkami, ale i tak dávají přednost obraně před útokem. A ačkoliv umí
rychle utíkat, často hynou pod koly automobilů. Řeč je o ježcích – bodlinatých obyvatelích našich parků i zahrad. Odborníci ze Záchranné stanice
hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy vám představí jejich život i každodenní trable, se kterými se musí v městském prostředí vypořádávat a
poradí vám, jak jim v lidské společnosti zpříjemnit život.
7. 11. 2019 / 17:00 / Dřevák / 50 Kč
Mongolskem na koni i maršutkou
Přednáška: 1,6 milionů km2 půdy, 3 miliony obyvatel a 80 milionů koní. I tak by se ve zkratce dalo charakterizovat Mongolsko. Je to země, kam
civilizace zatím příliš nedorazila. A nikomu tam ani nechybí. Bohatství Mongolska totiž tkví v něčem jiném. Mongolové mají to, co my Evropané
už ani neznáme – nekonečný prostor s volným a čistým obzorem všude kolem. Ve dne sytě modré nebe nad hlavou a v noci oblohu posetou
tolika hvězdami, že byste je ani nespočítali. Vydejte se s námi Mongolskem od jihu k severu, od jedné z největších pouští světa až ke skalnatým
vrcholkům hor, do míst, kam se nedostanete ani autem, ani na motorce, ale pouze na hřbetu koně.
21. 11. 2019 / 17:00 / Dřevák / 50 Kč
Jak pomáhat živočichům v zimě
Přednáška: Zima je pro všechny živé tvory nejtěžším obdobím v roce. Nízké teploty vyžadují větší produkci tepla zvířecím organismem,
zasněžený terén ztěžuje pohyb i možnost nalezení potravy, které je v tomto období velmi omezené množství. Je proto důležité živočichy v zimě
přikrmovat. Někdy má ale bohužel i dobrý úmysl katastrofální následky. Jak lze živočichům pomoci, abyste nenapáchali víc škody než užitku,
vám poradí odborníci ze Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy.
5. 12. 2019 / 17:00 / Dřevák / 50 Kč

Svatojakubskou cestou až na konec světa
Přednáška: Camino de Santiago je více než 1000 let stará poutní cesta, která každoročně přivádí tisíce poutníků k hrobce svatého Jakuba ve
španělské Galicii. Co je na této cestě tak zajímavého? Co může poutníkovi jeho pouť přinést? Kdo může být poutníkem? Vydejte se s námi na
Camino prostřednictvím fotografií a poutavého vyprávění a kdo ví, třeba na svou pouť vyrazíte i vy.
19. 12. 2019 / 17:00 / Dřevák / 50 Kč
Ze života zvířecích záchranářů
Přednáška: Jejich revírem je pražská metropole, jejich tempo je hektické, jejich pacienti jsou osiřelá mláďata, uvízlí i poranění živočichové. Muži
a ženy ze Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy pracují ve dne v noci. Jejich úkolem je zachránit co nejvíce živočichů, kteří se
kvůli civilizaci ocitli v nebezpečí. Zajímá vás, jak vypadá běžný den zvířecího záchranáře? Není to sice žádný med, ale je to rozhodně práce,
která má smysl. Přijďte se o tom přesvědčit sami!
9. 1. 2020 / 17:00 / Dřevák / 50 Kč
Ze života veverek
Přednáška:Rezavý nebo černý kožich, huňatý ocas, roztomilý kukuč, mrštné tělo a hra na schovávanou v korunách stromů. To jsou veverky.
Těm pražským se v hlavním městě daří především díky velkému množství parků, travnatých ploch a stromořadí. Svůj život přizpůsobily lidské
civilizaci a staly se součástí městské přírody. Přijďte se s nimi seznámit a dozvědět se, jak jim lze zpříjemnit život v našich parcích a zahradách.
30. 1. 2020 / 17:00 / Dřevák / 50 Kč

Další plánované přednášky:
6. 2. 2020 Zahradničíme s přírodou – permakultura pro začátečníky
13. 2. 2020 Jihozápad USA
27. 2. 2020 Noční život ve městě
19. 3. 2020 Zvířata v zahradě – škůdci nebo pomocníci?
26. 3. 2020 Mláďata – kdy pomáhat a kdy ne?

