ČERVEN

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

sobota 11. června 2016

Místo:

Sraz v 10:30 v Nebanicích u mostu přes Ohři.

Doprava:

TAM: Dle domluvy přihlášených účastníků s vedoucími exkurze.
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:

Pro nemožnost vyhovět v loňském roce všem zájemcům opakujeme
exkurzi na vodní makrofyta. 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

Pouze pro plavce! Každý z přihlášených účastníků svým
přihlášením potvrzuje, že je plavcem a uvědomuje si rizika
spojená s pohybem na řece. Vzhledem k charakteru exkurze
je omezena její kapacita. K dispozici bude 12 míst na dvou
šestimístných raftech. Na jejich zapůjčení se musíme složit, cena
jednoho místa tak bude 50 Kč. V ceně jsou pádla a vesty pro dospělé.
Poznámka:
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). Platí: „Kdo dřív
přijde, ten dřív mele.“

HMYZ PŘÍRODNÍ REZERVACE
ÚDOLÍ TEPLÉ
Den:

sobota 11. června 2016

Místo:

Sraz v 15:15 na vlakové zastávce Louka u Mariánských Lázní.

Doprava:

TAM: vlak M. Lázně (14:27) – Louka u M. Lázní (15:07).
ZPĚT: vlak Louka u Mar. Lázní (17:45) – M. Lázně (18:25).

Trasa:

Procházka kaňonem řeky Teplé po říčním břehu přes vlhké louky
a olšiny (mimo cesty). Délka trvání závislá zejména na světelných
podmínkách (i několik hodin) nebo dle odjezdu vlaku.

Náplň:

Uvidíme vzácné bruslařky na tišinách řeky, tesaříky na květech,
ukážeme si, jak číhají číhalky a potkáme i další zajímavé zástupce
chladnomilného podhorského hmyzu. Podíváme se, co se nachytalo
do pivních pastí instalovaných zde pro výzkum hmyzu.

Průvodci:

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

Kontakt:

K. Dvořáková, tel.: 608 131 672

Poznámka: Pevná obuv a pevné kalhoty nutné.
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Čas:

15:15

