TISKOVÁ ZPRÁVA

Žáci a studenti z Českokrumlovska mají poslední příležitost
přihlásit se do mezinárodní přírodovědné soutěže YPEF 2016
Horní Planá, 11. ledna 2016 - Vojenské lesy a statky zvou žáky a studenty z Českokrumlovska k účasti v místním
kole mezinárodní přírodovědné soutěže YPEF 2016, které proběhne v úterý 26. ledna na ředitelství divize
v Horní Plané. Projekt Mladí lidé v evropských lesích (Young People in European Forests) je určen mladým od 13
do 19 let a hlásit se do něj mohou tříčlenné školní kolektivy.
„Vojenské lesy a statky soutěž podporují nejen jako finanční partner, ale podnikoví lesní pedagogové se do projektu
zapojují organizačně, “ řekl ředitel Vojenských lesů a statků Josef Vojáček.
Soutěž Mladí lidé v evropských lesích, jejímž národním koordinátorem je Česká lesnická společnost, má čtyři kola.
V lednu 2016 začne místními koly, která se konají na vybraných lesních správách v Česku. Jednou z nich je i místní
šumavské ředitelství Vojenských lesů a statků v Horní Plané.
„Chceme možnost účasti v YPEFu nabídnout všem studentům a žákům z okolí Boletic, v soutěži si mohou prověřit
svoje znalosti o okolní přírodě i lesnictví, které je jedním z tradičních odvětví celého regionu. Přihlášky nám mohou
zasílat do čtvrtka 21. ledna. Jde o soutěž tříčlenných družstev, přičemž z jedné třídy se může přihlásit i několik týmů,“ vysvětlil šéf lesních pedagogů VLS Jan Kobr. Do místních kol šestého ročníku soutěže se mohou žáci a studenti
základních a středních škol hlásit pomocí elektronického formuláře na webových stránkách www.ypef.cz do čtvrtka 21. ledna. Dotazy či organizační záležitosti mohou řešit s vedoucím lesních pedagogů VLS Janem Kobrem (email: jan.kobr@vls.cz, tel.: 725 917 817).
Na účastníky soutěže v místním kole v Horní Plané nejprve čeká písemný test s otázkami o rostlinách a živočiších
z okolní přírody, ale i o lesnictví. Na ten naváže praktická část, ve které soutěžící otestují své znalosti poznávacím
testem přírodnin. Soutěž bude probíhat od 9.00 hodin do 13. hodin a v závěru na místě proběhne i vyhlášení vítězů, kteří obdrží také dárkové tašky od VLS ČR.
Vítězové z Horní Plané pak postoupí do regionálního kola, které se v březnu uskuteční na středních lesnické škole v
Písku. Pokud uspějí i zde, čeká je národní finále v reprezentačních prostorách České zemědělské na zámku v Kostelci nad Černými lesy nedaleko hlavního města. Vrcholem je pak v září 2016 mezinárodní kolo, kam postupuje
absolutní vítěz kola národního. V minulých letech se konalo v Estonsku, Portugalsku, Německu a Rumunsku.
Nadnárodní evropská soutěž Mladí lidé v evropských lesích (YPEF) vznikla z iniciativy polských lesníků, Česko se jí
zúčastnilo poprvé v roce 2011 a od 2. ročníku převzala garanci za organizaci národního kola soutěže Česká lesnická
společnost jako nezávislá stavovská organizace, která zastupuje lesníky napříč oblastmi jejich působení. YPEF si
klade za cíl zlepšení povědomí o významu lesů a lesnictví pro rozvoj společnosti.
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