LÁZEŇSKÝ FESTIVAL JABLEK
neděle 15. října 2017

Místo:

Začátek v 11:00 na kolonádě v Mariánských Lázních.

Náplň:

Už pošesté s námi můžete oslavit podzimní sklizeň ovoce na kolonádě v Mariánských Lázních. Program festivalu je celodenní – jarmark
místních výrobců a řemeslníků, výstava regionálních odrůd ovoce
a zahrádkářských výpěstků místních zahrádkářských organizací,
tvůrčí dílny pro děti i dospělé, tematické soutěže, ochutnávky pokrmů
z jablek, hudební vystoupení.

Kontakt:

J. Rolková, tel.: 354 401 968

Poznámka:

Podrobný program bude včas upřesněn
na www.slavkovskyles.ochranaprirody.cz.

Čas:

11:00

Lázeňský festival jablek, již tradiční akce na kolonádě v Mariánských Lázních.
Foto: P. Jiran.

HORNICKÁ HISTORIE MUTĚNÍNSKA
Den:

sobota 21. října 2017

Místo:

Sraz v 9:15 u vlakové zastávky Svržno.

Doprava:

TAM: vlak Domažlice (8:25) – Svržno (9:12); vlak Tachov (7:34) –
Svržno (8:43).
ZPĚT: vlak Mutěnín (14:45) – Domažlice (15:28); vlak Mutěnín
(15:03) – Tachov (16:30)
U vlakové zastávky ve Svržně je možné parkování automobilů.

Trasa:

Ze Svržna přes Černý vrch a Lískoveckou hůrku do Starého Kramolína
a Mutěnína. Zde bude možné nasednout na vlak nebo pokračovat
ještě 5km po svých a uzavřít tak okruh opět ve Svržně; (celková délka
trasy cca 10-15km).

Náplň:

V prudkém lesním terénu Černého vrchu se seznámíme s pozůstatky
dřívější těžby kyzového zrudnění a bude možnost nahlédnout do
lomové jámy blízkého amfibolitového lomu. Dále bude následovat
přesun volným terénem (les, louka, pole) do blízkosti obce Starý Kramolín, kde prozkoumáme geologickou přírodní památku Mutěnínský
lom – v minulosti zde probíhala těžba bloků bazických amfibolitových hornin, v současnosti je lom částečně zatopen vodou a při troše
podzimního štěstí a slunce zde budeme moci pozorovat i některé
druhy obojživelníků či plazů. Závěrem objevíme skryté pozůstatky po
historické těžbě mědi v zóně křemenného valu.

Průvodci:

Václav Pachl (LB Minerals, s.r.o.), Eva Stehlíková (AOPK ČR, RP Správa
CHKO Český les)

Kontakt:

V. Pachl, tel.: 602 124 759

Čas:

Poznámka: Vhodná obuv a oblečení do terénu, svačina.

9:15

ŘÍJEN

Den:

33

