LISTOPAD

NAPŘÍČ SLAVKOVSKÝM LESEM
Den:

čtvrtek 17. listopadu 2016

Místo:

Sraz v 9:30 u zpívající fontány na kolonádě v Mariánských Lázních.

Doprava:

TAM: vlak Plzeň (8:04) – Mariánské Lázně (9:06); vlak Cheb (8:34) –
Mariánské Lázně (8:53); vlak Karlovy Vary (7:30) – Mariánské Lázně
(8:53), z nádr. pěšky cca 25 min. na kolonádu.
ZPĚT: vlak Bečov n. T. (15:35, 17:39, 19:59, 21:59) – M. Lázně (16:25,
18:30,20:50, 22:50); vlak Bečov n. T. (15:16, 17:21, 20:00, 22:00) –
Karlovy Vary (15:50, 17:55, 20:32, 22:32).

Trasa:

Kolonáda v Mariánských Lázních – PR Žižkův vrch – Polom – PR
Smraďoch – Farská kyselka – PR Vlček – PR Mokřady pod Vlčkem
– Prameny – NPP Upolínová louka pod Křížky – PP Dominova skalka
– Bečov nad Teplou (náročná trasa s převýšením o celkové délce cca
20 km).

Náplň:

Již IV. ročník pochodu napříč Slavkovským lesem. Pojďte s námi
do lesů a luk CHKO Slavkovský les. Přes 20 km dlouhá trasa povede
přes pět přírodních rezervací a jednu národní přírodní památku.
Během túry zdoláme značné převýšení. Několikrát pokoříme nadmořskou výšku 800 m. Nejvyšším vrcholem trasy bude Vlčí kámen
(883 m n. m.). Cílem turisticko-přírodovědného výletu je Bečov
nad Teplou a samozřejmě občerstvení v některém z restauračních
zařízení.

Průvodci:

RNDr. Pavel Jaška a Mgr. Jana Rolková
(oba AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)

Kontakt:

P. Jaška, tel.: 602 213 347

Čas:

9:30

Nutná vhodná obuv a oblečení. Doporučujeme vzít si s sebou mapu,
pro případ dřívějšího návratu, nebo nutného rozdělení skupiny.
Nezapomeňte na dostatek tekutin a jídla na celý den a vhodné obutí
Poznámka: a oblečení. Vzhledem k tomu, že nemusíme dojít za světla, doporučujeme vzít si sebou baterku. Pro značnou náročnost nemůžeme akci
doporučit svátečním chodcům. Účastníci se akce účastní na vlastní
nebezpečí. Případná změna trasy vyhrazena.

PROSINEC

PTÁCI V ZIMĚ NESPÍ
Den:

sobota 30. prosince 2017

Místo:

Sraz v 10:00 v zahradě Muzea Českého lesa v Tachově
(třída Míru 447, Tachov).

Trasa:

Příměstskými parky v Tachově (nenáročný terén, délka cca 2 hodiny).

Náplň:

Silvestrovská vycházka městem Tachov spojená s pozorováním
zimujících ptáků a pátráním po vzácnějších návštěvnících. Za příznivého počasí bude prováděn odchyt ptáků do sítí a jejich následná
prezentace. Pro návštěvníky bude připraveno malé teplé občerstvení
v klášterní zahradě. Hlavním cílem je setkání milovníků přírody
před koncem roku, zhodnocení ornitologických úspěchů a beseda
o viděném a slyšeném.

Průvodci:

RNDr. Pavel Řepa (Muzeum Českého lesa v Tachově), RNDr. Milena
Prokopová, Ph. D. (AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les)

Kontakt:

P. Řepa, tel.: 604 194 010

Čas:

Poznámka: Teplé oblečení, obuv a dalekohled jsou výhodou.

10:00

