VOJENSKÉ CVIČIŠTĚ HMYZU SVĚDČÍ
Den:

pátek 12. června 2015

Místo:

Sraz v 15:30 před závorou cvičiště u Dolního Žandova.
Doprava tam: bus M. Lázně (14:50) – Dolní Žandov,
návrší (15:09); bus Cheb (14:40) – Dolní Žandov, návrší
(15:10).
Doprava zpět: vlak Dolní Žandov (18:26) – Mariánské
Lázně (18:39); vlak Dolní Žandov (18:54) – Cheb (19:10).
Trasa: Po areálu vojenského cvičiště (konec cca v 18:00).

Náplň:

Entomologická exkurze do pestrých biotopů bývalého
vojenského cvičiště. Uvidíme drobné obyvatele stanovišť
mokrých i suchých, slunných i zastíněných.

Průvodci:

Libor Dvořák (Městské muzeum Mariánské Lázně)
a Mgr. Kateřina Dvořáková (ZO ČSOP Kladská)

Kontakt:

K. Dvořáková, tel.: 608 131 672

Čas:

15:30

ČERVEN

KVĚTY OHŘE Z RAFTU
(PRO PLAVCE A NADŠENCE)
Den:

sobota 13. června 2015

Místo:

Sraz v 10:30 v Nebanicích u mostu přes Ohři.
Doprava tam: Nejlépe vlastní. Možno též vlak Cheb
(10:18) – Kynšperk n. Ohří (10:29); K. Vary (8:48) –
Sokolov (9:09) – Kynšperk n. Ohří (9:21). Po předchozí
domluvě zajistíme odvoz přihlášených účastníků do Nebanic (jinak 5 km).
Doprava zpět: vlak Dasnice (17:25) – Sokolov (17:35) –
K. Vary (18:01); vlak Dasnice (18:18) – Kynšperk n. O.
(18:23; možný přestup na rychlík směr Sokolov, K. Vary)
– Nebanice (18:27) – Cheb (18:39).
Trasa: Nebanice – Kynšperk nad Ohří – Šabina (na raftech po Ohři); Šabina – Dasnice (pěšky na vlak, cca 1,5
km).

Náplň:

Vodní botanik Jarda Rydlo prohlásil o Ohři, že je „nejzakytkovanější českou řekou“. Toto tvrzení si lze ověřit
pouze prakticky v meandrech či ve slepých ramenech
horního toku Ohře s typickou vodní vegetací.

Průvodci:

Ing. Petr Uhlík, RNDr. Jaroslav Michálek (oba Muzeum
Sokolov), RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb)

Kontakt:

J. Brabec, tel.: 605 240 980

Čas:

10:30

Vzhledem k charakteru akce - omezený počet míst, nutno
se dopředu přihlásit.
Pouze pro plavce! Každý z přihlášených účastníků svým
přihlášením potvrzuje, že je plavcem a uvědomuje si
rizika spojená s pohybem na řece. K dispozici bude 12
míst na dvou šestimístných raftech. Na jejich zapůjčení se
musíme složit, cena jednoho místa tak bude 50 Kč. V ceně
Poznámka: jsou pádla a vesty pro dospělé. Vzhledem k obtíženému
pohybu po řece (špatně se staví v proudu), bude omezen
počet účastníků exkurze i na případných vlastních
plavidlech. Podrobné informace budou zaslány pouze přihlášeným účastníkům. Hlaste se s předstihem u J. Brabce
(jiri.brabec@muzeumcheb.cz, popř. tel. 605 240 980), a to
nejpozději do středy 10. 6. 2015. Platí: „Kdo dřív přijde,
ten dřív mele.“
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