
Les Proles 

Agentura lesnických iniciativ jako projekt navazuje  na tradici rozumných lidí  
budujících možnou a chtěnou budoucnost pro všechny lidi.

První charta o lesích (Charter of the Forest, 1127) byla součástí ujednání Magny Charty vazalů a 
vládců feudálního systému. Systému kterému se chceme vyhnout jako reálné hrozbě dalšího vývoje 
naši civilizace pokud přestaneme uplatňovat zákony odpovídající potřebám všech lidí. Chápeme 
kulturně civilizační roli lidí a lesů v historickém kontextu a chceme změnit současné vztahy kolem 
lesů a lesnictví tak, aby bylo dosaženo lepší budoucnosti lidí využívajících lesy. 

Lesy a lesnictví jsou pro Evropu  základem rozvoje národů a kultury Evropy po tisíciletí, na rozdíl 
od úrodných  a teplých prostranství kolébky civilizace se evropská civilizace tisíciletí rozvíjela na 
produktech lesů, zejména dříví a jejich intenzivním využití, mnohdy až do krajností. Lesnictví  jako 
znalost je odezvou na kritické ohrožení existence lesů a přineslo řešení pro pokračování vztahu 
člověka a lesů. V roce 1713 vznikla první psaná podoba udržitelného rozvoje lesů.

Dnes je toto kulturní dědictví  výzvou pro všechny, nejenom lesníky.

Usilujeme o to aby 3E ( ekologismus, energetismus a environmentalismus) ve své primitivní 
podobě neškodil zájmům aktivního vzdělaného člověka přemýšlejícího v souvislostech tisíciletí 
nejenom v minulosti, ale i do budoucnosti. O budoucnost lidí jde především.

Člověk dokázal vyřešit složité situace, dostal se do vesmíru, používá svůj intelekt k rozvoji umělé 
inteligence, která nám může pomáhat v řešení složitých vztahů. Ale v žádném případě nesmíme 
dopustit, aby intelekt a technologie vytlačili člověka z přírody a už vůbec ne jenom pro finanční 
zájem. 

Současné lesnictví má možnost jít po dvou cestách vývoje. První je pokračováním současného 
systému orientovaného na ekonomickou účinnost s cílem dosahování zisku za libovolnou cenu. 
Druhou cestou je návrat k člověku jako garantovi zachování a rozšiřování hodnoty lesa pro celou 
společnost. 

Dřevo bylo,  je a bude pro evropskou civilizaci zásadním materiálem řešící potřeby lidí ve stále  
více  podobách využití. Stromy přináší užitek desítky let, jejich dřevo by mělo být zhodnoceno ve 
prospěch  potomků (proles) těch, kdo je sázel a pečoval o  jejich růst.

Spojujeme lidi kteří chápou nutnost nést náklady udržení a rozvoje toho nejcennějšího co nám 
v České republice zůstalo od předchozích generací.  ČR nemá větší bohatství než jsou lesy, voda a 
půda.

Rozdíl mezi první a druhou cestou je v chápání role člověka. Principiálním rozdílem je integrující 
role člověka jako součástí přírody ve prospěch všech lidí ekonomickou cestou.

Rok 2035 je mezníkem naplnění mnoha očekávání v technologickém , sociálním a ekologickém 
významu který se formuje v současnosti. Podpořte aktivitu ALI 2035 pro budoucnost v harmonickém 
využití tohoto inspirujícího a těžko nahraditelného vztahu člověka jako součástí přírody, člověka 
přírodu spolutvořícího. 

ALI 2035 spojuje zájmy lidí nad lesem.


