Pojďte

s námi

do přírody!
CYKLUS PŘÍRODOVĚDNÝCH AKCÍ PRO ROK

2019

BŘEZEN

POLYKULTURNÍ LOKALITA
V KARLOVÝCH VARECH TAŠOVICÍCH
ANEB KDE SÍDLILI NAŠI PŘEDKOVÉ
Den:

sobota 23. března 2019

Místo:

Sraz ve 14:00 na upravené návsi v Tašovicích (50°12‘52“N, 12°48‘37“E).

Doprava:

TAM a ZPĚT: individuální, MHD Karlovy Vary č. 1 a 16.

Náplň:

Přibližně 2 km dlouhá vycházka od altánu na návsi na pravěkou
a slovanskou archeologickou lokalitu, vypínající se na skále vysoko
nad řekou Ohří. Vyprávění o doloženém osídlení našich předků,
o historii archeologických výzkumů i o novodobém využití tohoto
strategického místa (konec exkurze cca v 16 hod).

Průvodce:

Mgr. Jiří Klsák (Muzeum Karlovy Vary)

Kontakt:

J. Klsák, tel.: 605 406 472

Čas:

14:00

DOUPOVSKÉ HORY,
ZAPOMENUTÝ KRAJ
Den:
Místo:

Náplň:

pátek 5. dubna 2019

Čas:

17:30

Státní zámek Valeč, sál ve správní budově u zámku
(Karlovarská 7, Valeč).
Doupovské hory jsou pravděpodobně nejméně známým pohořím
v Čechách, a to i přesto že se jedná o území, které se atraktivitou
a zachovalostí své přírody a krajiny může směle srovnávat s našimi
národními parky. Přijďte se na zámek Valeč dozvědět více o kráse živé
přírody Doupovských hor.

Přednášející: RNDr. Jan Matějů, Ph. D. (Muzeum Karlovy Vary)
Kontakt:

A. Zemanová, tel.: 725 524 129

DUBEN

Poznámka: Další podrobnosti na www.zamek-valec.cz.
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SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ
SLAVKOVSKÉHO LESA
Den:

pátek 12. dubna 2019

Místo:

Správa CHKO Slavkovský les (Hlavní 504, Mariánské Lázně).

Náplň:

Tradiční výroční setkání s pásmem rozmanitých přírodovědných
přednášek a příspěvků pro odborníky i širokou veřejnost. Přijďte se
dozvědět, co zajímavého se ve Slavkovském lese událo. Večer bude
zakončen volnou zábavou a občerstvením.

Kontakt:

P. Tájek, tel.: 602 793 922

Poznámka:

Podrobnosti k programu budou včas upřesněny na
www.slavkovskyles.ochranaprirody.cz.

Čas:

Setkání příznivců Slavkovského lesa. Foto: J. Rolková.

16:00

NA BOBŘÍ HRÁZE, PŘEDJARNÍ
KVĚTENU A TVRZ POMEZNOU
neděle 14. dubna 2019

Místo:

Sraz v 10:40 v Pomezí nad Ohří na točně MHD č. 4 u bývalé roty,
tj. nedaleko vlakové zastávky.

Doprava:

TAM: bus MHD č. 4 Cheb, aut. nádraží (10:10) – Pomezí nad Ohří
(konečná zastávka, tj. točna 10:30) nebo vlak Cheb (10:25) – Pomezí
nad Ohří (10:34).
ZPĚT: bus MHD č. 4 Pomezí nad Ohří (13:30, 16:35) – Cheb, nádraží
(13:50, 16:55) nebo vlak Pomezí nad Ohří (13:24, 15:24) – Cheb
(13:33, 15:33).

Trasa:

Pomezí nad Ohří, bývalá rota – po mostě přes vodní nádrž Skalka
na červenou tur. značku – po značce k Lesnímu potoku (bobří
hráze) – tvrz Pomezná – podél nádrže k signálce – po signálce k Ohři
na Rathsam a zpět do Pomezí (délka cca 8 km; kromě cca 200 m velmi
dobře schůdné a kočárky sjízdné cesty). Při projití celé trasy návrat
do Pomezí kolem 15 hod.

Náplň:

Návštěva bobřích hrází a hradů na Lesním potoce a určování časně
jarních druhů rostlin. Představení aktuálních rekonstrukčních prací
a výsledků archeologického výzkumu tvrze Pomezná bude spojeno
s přímou návštěvou stavby a okolních zaniklých budov.

Průvodci:

RNDr. Milena Prokopová, Ph. D. (AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les),
RNDr. Jiří Brabec a Mgr. Michal Beránek (oba Muzeum Cheb)

Kontakt:

J. Brabec, tel.: 605 240 980

Čas:

10:40

Poznámka: Obuv a oblečení do terénu. Nezapomeňte svačinu!

DUBEN

Den:

Pobytové stopy bobrů na Lesním potoce, 18. 4. 2016. Foto: L. Mag.

ČASNĚ JARNÍ KVĚTY CHEBU
Den:

pondělí 15. dubna 2019

Místo:

Sraz v 16:00 na Kasárním náměstí v Chebu pod schody
od kostela sv. Mikuláše.

Trasa:

Krátká procházka po chebských parcích a ruderálních plochách
(délka do 3 km, cca 2–3 hod.).

Náplň:

Každý rok rozkvétá v chebských ulicích několik časně jarních druhů.
Většina z nich velmi rychle vykvete a vysemení v předjaří či na počátku jara. Pojďme jich zkusit najít co nejvíce.

Průvodce:

RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb)

Kontakt:

J. Brabec, tel.: 605 240 980

Čas:

16:00
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DO VODNÍHO SVĚTA
POD KNÍŽECÍM RYBNÍKEM
Den:

pátek 26. dubna 2019

Místo:

Sraz v 15:30 u sádek v Hamrníkách (Mariánské Lázně).

Doprava:

TAM a ZPĚT: individuální, MHD, více na výběr.

Trasa:

Vycházka okolo rybníků (délka cca 1 km; konec cca v 17:30).

Náplň:

Nahlédneme do pestrého a fascinujícího světa vodních plžů, ploštic,
brouků, larev vodního hmyzu a dalších skupin bezobratlých živočichů.
Zalovíme si v menších i větších rybnících a v potoce. Uvidíme, co žije
na hladině a co pod ní, kteří živočichové se zdržují ve vodní vegetaci
a kteří mimo ni. Ukážeme si i dospělý hmyz poletující kolem vody,
jehož larvy se ve vodě vyvíjejí.

Průvodci:

Libor Dvořák (Tři Sekery) a Mgr. Kateřina Dvořáková (ZO ČSOP
Kladská)

Kontakt:

L. Dvořák, tel.: 608 172 434

Čas:

15:30

Holinky výhodou. Doprovodný program pro děti formou tematických

Poznámka: her a pracovních listů pro předškolní i školní děti. Nebojte se s dětmi

DUBEN

přijít, trasa je nenáročná a určitě se nudit nebudou!

OBOJŽIVELNÍCI CHEBSKA
– PÍSKOVNA DŘENICE
Den:

sobota 27. dubna 2019

Místo:

Sraz v 9:30 na autobusové zastávce Odrava, Potočiště, rozc.
(cca 200 m od benzinky na tzv. Ypsilonce) nebo přímo na
tzv. Ypsilonce za benzinkou (50°5‘5“N, 12°26‘57“E).

Doprava:

TAM: bus Cheb, aut. nádraží, nást. B4 (9:25) – Cheb, křižovatka
(9:27) – Odrava, Potočiště, rozc. (9:35) (bus linky směr Dolní Žandov,
M. Lázně).
ZPĚT: buď pěšky do Chebu (přes Horní Dvory), nebo bus Odrava,
Potočiště, rozc. (11:41) – Cheb, Dolní Dvory (11:43) – Cheb, aut.
nádraží (11:53).

Trasa:

Ypsilonka (ukázka obojživelníků a povídání) – pískovna Dřenice –
Cheb nebo Dolní Dvory (dle počasí a nálady) (délka do Chebu asi
3 km; vesměs po nezpevněných cestách).

Náplň:

Poznávání obojživelníků, ukázka snůšek a obojživelníků přímo v terénu. V případě dobrého počasí též časně jarní plevelová květena.

Průvodci:

Jiří Mařík, Ing. Kateřina Maříková (oba 4. ZO ČSOP Cheb)
a RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb)

Kontakt:

J. Brabec, tel.: 605 240 980

Čas:

9:30

Poznámka: Obuv a oblečení do terénu, nezapomeňte svačinu.

4

Exkurze Obojživelníci Chebska do pískovny Dřenice, 25. 4. 2015. Foto: J. Brabec.

PŘIJĎTE POMOCI VYČISTIT ŘEKU OHŘI.

Čím více dobrovolníků, tím více uklizeného
odpadu, tím více vyčištěná řeka. Pojďme
společnými silami, zlepšit naše okolí, pro
nás samotné a ukažme těm „ostatním“, že

ODPADKY PATŘÍ DO KOŠE!

Je připravena i soutěž o největší kuriozitu.

Dobrovolníci mající zájem o čištění řeky
nechť kontaktují Annu Marii Schröckovou,
e-mail: schrockova@mas-sokolovsko.eu, tel.: 731 565 046

Logo

é Mattoni | 30 January | © FutureBrand 2014

DEN ZEMĚ V AMERICKÉ ZAHRADĚ
A NA BOLFÁNKU
Den:

sobota 27. dubna 2019

Místo:

Arboretum Americká zahrada, areál rozhledny Bolfánek (Chudenice).

Náplň:

Zábava pro celou rodinu, tematické soutěže a hry pro děti.

Kontakt:

E. Stehlíková, tel.: 734 792 387

Poznámka:

Pro bližší informace sledujte www.otisk.org nebo www.ceskyles.
ochranaprirody.cz.

Čas:

11:00 – 17:00

DUBEN

CO PŘINÁŠÍ ŘEKA ANEB KVĚTENA
OBNAŽENÉHO DNA PŘEHRADY
SKALKA
Den:

neděle 28. dubna 2019

Místo:

Sraz v 10:00 na hrázi přehradní nádrže Skalka v Chebu.

Doprava:

TAM: pěšky nebo autem (parkování v sídlišti nad přehradou),
do sídliště jede též chebská MHD.
ZPĚT: pěšky do Chebu, nebo bus Cheb, Skalka, nádrž. (14:07, 17:44)
– Cheb, autobus. nádr. (14:20, 17:55).

Trasa:

Exkurze na obnažené dno přehrady Skalka pod osadu Stein (Skalka),
případně na další botanicky zajímavá místa v okolí (trasa do 5 km).

Náplň:

Než se přehradní nádrž Skalka naplní na svoji letní hladinu
(442,2 m n. m.) vyroste na jejích obnažených dnech zajímavá květena. Další zajímavé druhy lze nalézt též ve svazích nad řekou Ohří.
V případě zájmu navštívíme též Komorní hůrku u Chebu.

Průvodce:

RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb)

Kontakt:

J. Brabec, tel.: 605 240 980

Čas:

10:00

Poznámka: Obuv a oblečení do terénu, nezapomeňte svačinu.

JARNÍ KRAJINOU
KOLEM RÝZMBERKU
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Den:

neděle 28. dubna 2019

Místo:

Sraz v 10:45 na nádraží v obci Kout na Šumavě.

Doprava:

TAM: vlak Domažlice (10:21) – Kout na Šumavě (10:32).
ZPĚT: vlak Kdyně (15:54) – Domažlice (16:12).

Trasa:

Z nádraží povede cesta přes Starý Dvůr, Rýzmberk, Škarman
až do Kdyně, i mimo značené trasy s občasným převýšením
(délka cca 15 km).

Náplň:

Vycházka malebnou krajinou zaměřená na květenu jarního aspektu,
projdeme třešňovým sadem a navštívíme zříceninu hradu Rýzmberk
a jeho okolí.

Průvodce:

Jiří Sladký (AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les)

Kontakt:

J. Sladký, tel.: 728 496 065

Čas:

Poznámka: Oblečení a obuv do terénu. Nezapomeňte svačinu.

10:45

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH
středa 1. května 2019

Místo:

Sraz v 8:00 u Ferdinandovy kolonády v Mariánských Lázních.

Náplň:

Tradiční jarní vycházka za ptačími hlasy spojená s odchytem ptáků
do sítí a doprovodnými aktivitami pro děti. Po úvodní ukázce nachytaných ptáků vyrazíme na krátkou procházku po parku za ptačím
zpěvem. Následovat bude další demonstrace odchycených ptáků
spojená s jejich kroužkováním (konec cca v 11:00).

Průvodci:

RNDr. Pavel Jaška, Ph. D. (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
a Mgr. Pavla Tájková (ZO ČSOP Kladská)

Kontakt:

P. Jaška, tel.: 602 213 347

Čas:

8:00

Poznámka: Dalekohled vítán.

KVĚTEN

Den:

Vítání ptačího zpěvu v Mariánských Lázních. Foto: P. Tájková.

Český les

průvodce přírodou a historií

Informace o regionu pravidelně až domů!
ČESKÝ LES
PŘÍRODA A HISTORIE

Bukový les na Malém Čerchově, foto J. Sladký.
Sýc rousný, foto J. Vogeltanz.

17/2018

ČESKÝ LES
Tento titul má svojí, i když ne dlouhou, tradici.
Jako průvodce přírodou a historií Českého lesa vyšel
poprvé v roce 2006.
Každoročně se tak můžete začíst do zajímavých
informací o regionu, ve kterém žijete.
Český les objednávejte na mailové adrese
ceskyles@nature.cz nebo na tel. 725 141 686.
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VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU V CHEBU
Den:

středa 1. května 2018

Místo:

Sraz v 7:00 v Chebu na dřevěné lávce pod Chebským hradem.

Doprava:

ZPĚT: vlakem nebo autobusem z Františkových Lázní do Chebu (více
možností).

Trasa:

Lávka pod Chebským hradem – přehradní hráz Skalka – po levém
břehu ke statku Stein – Komorní hůrka – kolem Ameriky do Františkových Lázní (délka cca 10 km).

Náplň:

Ornitologická vycházka jarní přírodou s pozorováním ptáků, jejich
určováním podle zpěvu.

Průvodce:

Aleš Jelínek (4. ZO ČSOP Cheb)

Kontakt:

J. Brabec, tel.: 605 240 980

Čas:

7:00

KVĚTEN

Poznámka: Obuv a oblečení do terénu, dalekohled vítán.
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Racek chechtavý, 23. 3. 2012. Foto: P. Korelus.

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
V HORŠOVSKÉM TÝNĚ
Den:

středa 1. května 2019

Místo:

Sraz v 7:00 u brány do parku u starého obchoďáku.

Trasa:

Parkem, nenáročný terén (konec cca v 11:00).

Náplň:

Procházka parkem s určováním druhů ptactva pohledem a podle
zpěvu s výkladem průvodce.

Průvodce:

Petr Lang (Horšovský Týn)

Kontakt:

P. Lang, tel.: 728 013 280

Poznámka:

Obuv a oblečení podle počasí, ne moc barevné (zelená, šedá nebo
hnědá barva je nejlepší). Dalekohled vítán.

Ledňáček říční, 13. 11. 2011. Foto: P. Korelus.

Čas:

7:00

ZA JARNÍMI HOUBAMI
DO PŘÍRODNÍ REZERVACE NETŘEB
Den:

neděle 5. května 2019

Místo:

Sraz v 9:00 na „parkovišti“ u lesa (východiště žluté turistické trasy nad
obcí Kanice; 49°28‘11“N, 13°4‘39“E).

Čas:

9:00

Doprava:

TAM a ZPĚT: pouze individuální.

Trasa:

Cesta povede po žluté turistické značce ke zřícenině hradu Netřeb.
Odtud dále po modré na rozcestí U Hraběnky a zpět na místo srazu
po lesní cestě (konec cca ve 13 hodin).

Náplň:

Mykologická vycházka do Přírodní rezervace Netřeb,
která návštěvníky seznámí s jarními druhy hub.

Průvodce:

Mgr. Luboš Zelený (NP Šumava)

Kontakt:

L. Lorencová, tel.: 725 141 686

Na houby do Českého lesa. Foto: L. Lorencová.

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU V HOLÝŠOVĚ
Den:

neděle 5. května 2019

Místo:

Sraz v 6:00 u radnice v Holýšově.

Trasa:

Vycházka podél řeky Radbuzy a dále po staré betonové cestě k již
neexistující obci Trubce (konec kolem 11 hodiny).

Náplň:

Poznávání ptačích druhů podle zpěvu.

Průvodce:

Libor Schröpfer (Holýšovský ornitologický klub)

Kontakt:

L. Schröpfer, tel.: 732 370 036

Poznámka:

Teplé oblečení, dalekohled a pevnou obuv s sebou. Vycházka se koná
za každého počasí, občerstvení zajištěno.

Ťuhýk obecný, 9. 7. 2012. Foto: P. Korelus.

Čas:

6:00

KVĚTEN

Poznámka: Obuv a oblečení do terénu.
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VEČER SLAVÍKŮ
V HORŠOVSKÉM TÝNĚ
Den:

středa 8. května 2019

Místo:

Sraz v 19:00 na křižovatce pod sv. Annou na vršíčku na staré cestě
na koupaliště, na začátku lipové aleje.

Trasa:

Po „staré cestě“ podél Černého potoka na koupaliště Podhájí (konec
cca ve 22:00).

Náplň:

Poslouchání zpěvu a pozorování slavíků obecných a ostatních ptáků,
například cvrčilky zelené nebo cvrčilky říční, které žijí v nivě Černého
potoka.

Průvodce:

Petr Lang (Horšovský Týn)

Kontakt:

P. Lang, tel.: 728 013 280

Poznámka:

Oblečení podle počasí, ne moc barevné (zelená, šedá nebo hnědá
barva je nejlepší). Dalekohled vítán.

Čas:

19:00

KVĚTEN

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU V TACHOVĚ
Den:

sobota 11. května 2019

Místo:

Sraz v 8:00 v Muzeu Českého lesa v Tachově (třída Míru 447).

Náplň:

Pozorování místních opeřenců v klášterní zahradě, poslech a následné určování ptáků podle hlasu. Za příznivého počasí bude připravena
ukázka odchytu ptáků do nárazových sítí a jejich kroužkování spojené
s povídáním o zajímavostech z ptačího světa. Děti se mohou těšit
na doprovodný program formou naučných her.

Průvodci:

RNDr. Pavel Řepa (Muzeum Českého lesa v Tachově), RNDr. Milena
Prokopová, Ph. D. (AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les), Pavel Liška (PřF
JU České Budějovice) a další členové ČSO působící v Tachově a okolí

Kontakt:

P. Řepa, tel.: 604 194 010

Poznámka: Dalekohled výhodou.

Vítání ptačího zpěvu v Tachově. Foto: E. Stehlíková.

10

Čas:

8:00

ZA ORCHIDEJEMI DO PARKU
V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH
středa 15. května 2019

Místo:

Sraz v 16:00 u Rudolfova pramene v Mariánských Lázních.

Trasa:

Krátká a nenáročná trasa po upravených cestách parku a po mokřadní
louce (délka exkurze cca 2 hod.).

Náplň:

Pravidelná návštěva mokřadů s typickými rostlinnými druhy včetně
našich planě rostoucích orchidejí. Pojďte se podívat, jaké skvosty
rostou přímo za našimi humny a pomozte nám i letos spočítat
rozkvetlé prstnatce májové.

Průvodci:

Mgr. Přemysl Tájek a Mgr. Jana Rolková
(oba AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)

Kontakt:

J. Rolková, tel.: 354 401 968

Čas:

16:00

Poznámka: Obuv a oblečení do terénu.

KVĚTEN

Den:

Orchideje v mariánskolázeňském parku. Foto: I. Coufalík.

Zajímá Vás příroda Vašeho regionu?
Získávejte informace pravidelně až domů!

ARNIKA
Titul seznamuje své čtenáře s přírodou a historií
Karlovarského kraje již více než 40 let. Jeho
novodobá historie se váže k roku 2004, kdy došlo
po několikaletém výpadku k obnovení tradice vydávání tohoto časopisu. Vychází dvakrát ročně.
Arniku si můžete objednat na mailové adrese
redakce.arnika@email.cz nebo
na tel. 776 016 129.

www.casopis-arnika.cz
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ZA VALEČSKOU KVĚTENOU
Den:

sobota 18. května 2019

Místo:

Sraz v 9:00 v zámeckém parku Valeč u infocentra a kavárny Prádelna.

Doprava:

TAM a ZPĚT: pouze individuální.

Trasa:

Projdeme údolím Mlýneckého potoka, přes Ořkovské louky a Šibeniční vrch zpět do Valče, případně navštívíme další botanicky zajímavé
lokality v okolí (délka trasy cca 15–20 km).

Náplň:

Náročnější celodenní botanická exkurze se severočeskými botaniky
za poklady jarní květeny v okolí Valče. Tento víkend současně na zámku a v obci probíhá tradiční obecní veselice Slavnost květů.

Průvodce:

Daniel Koutecký (Severočeská pobočka České botanické společnosti)

Kontakt:

D. Koutecký, tel.: 736 741 904

Čas:

9:00

Obuv a oblečení do terénu, doporučujeme si vzít s sebou svačinu.

Poznámka: Další podrobnosti k programu budou včas upřesněny na

www.zamek-valec.cz.

KVĚTEN

ZA VZÁCNÝMI ŽIVOČICHY
A ROSTLINAMI NA ŠLOVICKÝ VRCH

12

Den:

sobota 18. května 2019

Místo:

Sraz v 10:05 na vlakovém nádraží v Dobřanech.

Doprava:

TAM: vlak Plzeň (9:50) – Dobřany (10:05).
ZPĚT: vlak Dobřany (13:53, 15:27, 15:53) – Plzeň (14:10, 15:43,
16:10).

Trasa:

Vycházka na bývalé vojenské cvičiště na Šlovickém vrchu u Dobřan
(délka trasy je do 5 kilometrů).

Náplň:

Výprava za podivuhodnými živočichy a rostlinami na evropsky
významnou lokalitu Dobřany. Můžete se těšit na listonohy letní,
žábronožky letní, kuňku žlutobřichou, jetel žíhaný, růži galskou i další
živočichy a rostliny vázané na narušované biotopy vojenských cvičišť.
Obdivovat budeme i polodivoké exmoorské koně, kteří se na lokalitě
pasou a tím pomáhají udržovat tento unikátní biotop. Během exkurze
se mimo jiné seznámíme s moderními trendy v ochraně přírody
a způsobem péče o vzácné druhy.

Průvodci:

Ing. Zdeněk Myslík (AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les), Mgr. Ondřej
Peksa, Ph. D., RNDr. Sylvie Pecháčková, Ph. D. a Mgr. Ivona Matějková
(všichni Západočeské muzeum v Plzni)

Kontakt:

Z. Myslík, tel.: 723 181 180

Poznámka:

Buřty s sebou. Na závěr exkurze je pro zájemce naplánované opékání
buřtů.

Čas:

10:05

JARNÍ BOTANICKÁ VYCHÁZKA
DO OKOLÍ NOVÉ VSI POD PŘIMDOU
Den:

sobota 18. května 2019

Místo:

Sraz v 10:00 u zastávky autobusu v Nové Vsi pod Přimdou.

Doprava:

TAM a ZPĚT: pouze individuální.

Trasa:

Vycházka nenáročným terénem, ve kterém se bude střídat otevřená
krajina s lesními celky. Vítaným zpestřením bude krátká odbočka
do nivy Mlýnského potoka (délka trasy cca 10 km).

Náplň:

Během exkurze bude demonstrována květena různých biotopů
v jižním okolí Nové Vsi. Zpočátku půjde o pastevní trávníky, prostoupené listnatými hájky s mezofilní květenou, které později nahradí
fragmenty vlhkých a slatinných luk v úvalu Mlýnského potoka
a v samotném závěru se ponoříme do zbytků květnatých bučin v okolí
Staré Sklárny. Můžete se těšit na setkání s česnekem medvědím,
jaterníkem podléškou, lýkovcem jedovatým, prstnatcem májovým,
rosnatkou okrouhlolistou či tučnicí bahenní. Bonusem jsou působivé
krajinné výhledy na horsky utvářenou skupinu Velkého zvonu.

Průvodce:

Petr Mudra (Sylva hercynia z. s., Muzeum Českého lesa v Tachově)

Kontakt:

L. Lorencová, tel.: 725 141 686

Čas:

10:00

KVĚTEN

Poznámka: Nepromokavou obuv a oblečení do terénu. Svačinu s sebou.

Prstnatec májový. Foto: M. Kašparová.
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
GENOVÉHO SADU V TACHOVĚ
Den:
Místo:

KVĚTEN

Náplň:

14

neděle 19. května 2019

Čas:

13:30

Genový sad v Tachově (odbočka vlevo ze silnice z Tachova na Mýto
k zahrádkářské kolonii, 49°47‘27“N, 12°36‘52“E).
Přijďte si s námi užít jaro v jednom z nejkrásnějších období ovocného
sadu pod rozkvetlými stromy. Názorně se seznámíte s aktivitami
v sadu a ukážeme si tipy, jak oživit zahradu. Nebudou chybět aktivity
pro děti a jejich doprovod a společné setkání u táboráku přímo
v sadu. Konec akce dle zájmu návštěvníků odhadován cca v 18 hodin.

Průvodci:

Spolek Genové sady Tachovska

Kontakt:

M. Rolko, tel.: 725 042 596

Poznámka:

Obuv a oblečení do terénu. Občerstvení k táboráku si vezmou
účastníci vlastní.

Genový sad v Tachově. Foto: M. Rolko.

NECH BROUKA (AŤ MÁ KDE) ŽÍT ANEB
PUTOVÁNÍ ZA (NEJEN) PRALESNÍMI
BROUKY ČESKÉHO LESA
Den:

neděle 19. května 2019

Místo:

Sraz v 9:55 u přístřešku mezi Pleší a Velkým Zvonem (49°32‘57“N,
12°37‘33“E).

Doprava:

TAM a ZPĚT: pouze individuální.

Trasa:

Okruh zahrnující návštěvu nedaleké Přírodní rezervace Malý Zvon
a Přírodní rezervace Pleš – kombinace zpevněných cest a terénních
úseků na území PR (předpokládaná délka trasy 6–7 km, z toho cca
1–1,5 km terénem; konec exkurze předběžně mezi 15 a 16 hodinou,
dle počasí, rychlosti postupu a zájmu účastníků).

Náplň:

Výprava za převážně šestinohými obyvateli horských lesů, kteří
obvykle zůstávají ukryti před pohledem běžného návštěvníka.
Podíváme se na les jako na domov nepřeberného množství živočichů,
často téměř neznámých, kteří přes své nepatrné rozměry ohromují
svou rozmanitostí i způsobem života. Při troše štěstí spatříme
i vzácné či ohrožené druhy, které lze zastihnout pouze tam, kde se
z lesa ještě nestala „plantáž“ na dřevo. Budeme si povídat o tom, proč
do lesa patří „mrtvé“ dřevo a jaký má význam pro jeho obyvatele
i celý ekosystém.

Průvodce:

Mgr. Zdeněk Papoušek (Česká inspekce životního prostředí)

Kontakt:

Z. Papoušek, tel. 731 405 086

Čas:

9:55

Doporučujeme pevnou obuv a terénní oděv, dále svačinu a pití.
Vhodná je též silnější lupa či jiné zvětšovací zařízení pro pozorování
Poznámka: drobných obyvatel Českého lesa. Exkurzi mohou účastníci kdykoli
přerušit a navrátit se na místo srazu, které by z libovolného místa
trasy nemělo být dále než 1–2 km.

ZA SLAVÍKEM
NA LOCHOTÍNSKÉ LOUKY
neděle 19. května 2019

Místo:

Sraz v 8:30 v Plzni na autobusové zastávce „Otýlie Beníškové“
nedaleko Rooseveltova mostu.

Trasa:

Nenáročná trasa údolím Mže (délka cca 4 km).

Náplň:

Vycházka v centru Plzně zaměřená na ptačí obyvatele Lochotínských
luk a parku, budeme se věnovat poslechu hlasu ptáků a jejich
pozorování.

Průvodce:

Mgr. Martin Jiran (AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les)

Kontakt:

M. Jiran, tel.: 720 543 084

Čas:

8:30

Poznámka: Obuv a oblečení do terénu. Vlastní dalekohledy výhodou.

OBCHOD SE ZVÍŘATY V 21. STOLETÍ
Den:

úterý 21. května 2019

Místo:

Muzeum Českého lesa v Tachově (třída Míru 447).

Náplň:

Povídání o Washingtonské konvenci a jejím porušování a o šmelení
se vzácnými druhy.

Čas:

17:00

KVĚTEN

Den:

Přednášející: RNDr. Evžen Kůs (ZOO Praha)
Kontakt:

P. Řepa, tel.: 604 194 010

PO ZLATÉ STEZCE NA ČERTŮV KÁMEN
Den:

sobota 25. května 2019

Místo:

Obec Babylon (prostor u hasičské zbrojnice a dětského hřiště).

Náplň:

Oslava 10. výročí umístění viklanu Čertův kámen aneb k Čertovu
kamenu s Pavlem Pavlem (rozpohyboval nejen sochy na Velikonočních ostrovech, ale před 10 lety přesunul na původní místo
viklan u Babylonu). Můžete se těšit na zajímavé povídání a bohatý
doprovodný program. Nebudou chybět soutěže pro děti, stopovačka
se Zlatou stezkou, hudební doprovod a občerstvení.

Kontakt:

L. Lorencová, tel.: 725 141 686

Čas:

11:00

26 (2018)

Poznámka: Více info na www.ceskyles.ochranaprirody.cz.

SborníK mUzeA
KArLoVArSKého KrAje

SborníK mUzeA KArLoVArSKého KrAje

26 (2018)

Sborník muzea
Karlovarského kraje
Muzeum Cheb za finančního přispění
Karlovarského kraje vydává sborník,
který uveřejňuje původní studie
vztahující se k přírodě a historii
Karlovarského kraje.

Více na www.muzeumcheb.cz/sbornik/ nebo na tel. 739 322 499.
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KVĚTEN

DO DŽUNGLE V ÚDOLÍ PLESNÉ
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Den:

sobota 25. května 2019

Místo:

Sraz v 10:10 na vlakové zastávce Třebeň.

Doprava:

TAM: vlak Cheb (9:59) – Třebeň (10:09), následně auty do Milhostova.
ZPĚT: auty od Milhostova na vlak Třebeň (15:49) – Cheb (16:00).

Trasa:

Milhostov – rašeliniště údolí Plesné – rybník na přítoku od bývalé
osady Bor – býv. Mostek a rybníčky v okolí – dále dle nálady a zájmu
– zpět pak po silnici z Mostku do Milhostova (základní trasa cca
7 km, nicméně neprůchodným terénem zarostlou nivou, bažinami,
rašeliništi a ostřicovými porosty).

Náplň:

Květena a zvířena nivy říčky Plesná – poznávací exkurze zarostlým
údolím. Nebudeme nic slibovat, ale určitě mnoho zajímavého
uvidíme.

Průvodci:

RNDr. Jan Matějů, Ph. D. (Muzeum Karlovy Vary) a RNDr. Jiří Brabec
(Muzeum Cheb)

Kontakt:

J. Brabec, tel.: 605 240 980

Poznámka:

Obuv do mokřadů – holínky nebo průtočná obuv, oblečení do terénu
– dlouhé kalhoty! Zamokření a zašpinění jisté.

Čas:

10:10

Potok Plesná s porostem hvězdoše, 1. 10. 2012. Foto: J. Brabec.

NA LUPINU PŘES MOKŘADY,
LOUKY I LESY
Den:

sobota 25. května 2019

Místo:

Sraz v 10:50 u zastávky autobusu v Rájově.

Doprava:

TAM: autobus Mariánské Lázně (10:30) – Rájov (10:47) nebo
individuálně.
ZPĚT: vlak Ovesné Kladruby (16:00, 18:05 nebo 20:28) – Mariánské
Lázně (16:16, 18:21 nebo 20:43).

Trasa:

Rájov – památný strom Rájovský javor – EVL Prameny Teplé – PP
Sirňák – Ovesné Kladruby (délka cca 7 km, středně náročná – místy
mokro).

Náplň:

Botanická vycházka za jarním aspektem luk a lesů Slavkovského
lesa. Projdeme pozoruhodné území evropsky významné lokality
Prameny Teplé s četnými mokřady, vlhkými loukami a podmáčenými
lesy s řadou vzácných druhů rostlin a živočichů. Během vycházky si
povíme o invazních druzích v našem kraji, úskalích jejich likvidace
včetně praktické ukázky a možnosti aktivního zapojení do ochranářské práce.

Průvodce:

Ing. Lucie Stehlíková (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)

Kontakt:

L. Stehlíková, tel.: 354 401 969

Poznámka:

Nutné oblečení a obuv do terénu, nejlépe voděodolné. Vhodné jsou
i pracovní rukavice.

Čas:

10:50

PO ZANIKLÝCH VSÍCH ČESKÉHO LESA
Den:

sobota 1. června 2019

Místo:

Sraz v 9:00 v Unter Grafenried v Německu.

Trasa:

Vycházka po zaniklých obcích, nenáročný terén (délka cca 10 km).

Náplň:

Historicko-přírodovědná vycházka po zaniklých sídlech (Lučina, Pila
a další).

Průvodci:

Zdeněk Procházka (Nakladatelství Českého lesa) a Ing., Mgr. Markéta
Kašparová (AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les)

Kontakt:

Z. Procházka, tel.: 606 489 226

Čas:

9:00

Poznámka: K dispozici bude tlumočník.

MALÁ VÝPRAVA ZA LIŠEJNÍKY
FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍ
neděle 2. června 2019

Místo:

Sraz v 10:00 u Dvorany Glauberových pramenů (50°6‘57“N,
12°21‘6“E).

Doprava:

TAM: individuální nebo hromadná doprava. Vlak Mariánské Lázně
(9:07) – Cheb (9:26); vlak K. Vary (8:45) – Chodov (8:55) – Sokolov
(9:06) – Cheb (9:30); vlak Cheb (9:37) – Františkovy Lázně (9:44).
ZPĚT: Františkovy Lázně – Cheb (více možností).

Trasa:

Parky a blízké okolí Františkových Lázní (kratší, nenáročná vycházka,
cca 10:00–14:00).

Náplň:

Lišejníky rostoucí na kůře stromů jsou považovány za indikátor kvality
prostředí, zejména ovzduší. Proto je největší druhové zastoupení
těchto lišejníků ve vlhkých pralesích. Jak ale vypadá lichenoflóra
františkolázeňských parků a jejich okolí? Můžou se obyvatelé a hosté
lázní těšit ze zdravého vzduchu?

Průvodce:

Ing. Petr Uhlík (Muzeum Sokolov)

Kontakt:

Petr Uhlík, tel. 352 324 024 (607 543 378);
e-mail: uhlik@muzeum-sokolov.cz

Čas:

10:00

ČERVEN

Den:

Poznámka: Doporučujeme lupu. Kratší nenáročná vycházka.

Františkovy Lázně, 24. 7. 2017. Foto: P. Uhlík.
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LOV NOČNÍHO HMYZU NA SVĚTLO
Den:

pátek 7. června 2019

Místo:

Sraz v 21:00 ve Valči v zámeckém parku (50°10‘30“N, 13°15‘3“E).

Doprava:

TAM a ZPĚT: pouze individuální.

Trasa:

Krátký přesun k místu odchytu (několik set metrů, nenáročný terén
vhodné i pro handicapované a kočárky).

Náplň:

Ukázky rozličného nočního hmyzu, především motýlů, a zajímavosti
o jeho životě. Konec akce odhadován přibližně na půlnoc.

Průvodci:

RNDr. Petr Janšta (Přírodovědecká fakulta UK Praha),
RNDr. Jan Matějů, Ph. D. (Muzeum Karlovy Vary)

Kontakt:

J. Matějů, tel.: 730 553 884

Čas:

21:00

Vhodná je skládací stolička nebo jiná podložka na sezení, fotoaparát

Poznámka: a případně něco proti dešti. V případě trvalého deště se akce

nekoná.

ČERVEN

NA BYSTŘICKÝ A JELENÍ VRCH
Den:

sobota 8. června 2019

Místo:

Sraz v 9:30 v Kadani na parkovišti u zahrádkářské osady Bystřická
(50°23‘40‘‘N, 13°16‘47‘‘E).

Doprava:

TAM a ZPĚT: pouze individuální.

Trasa:

Bystřický a Jelení vrch u Kadaně (cca 5 km tam i zpět; středně
náročné při stoupání do kopce; délka cca 3 hod.).

Náplň:

Botanická vycházka v přírodě Kadaňska s ukázkami zajímavých
a vzácných druhů rostlin. Povídání o rekultivacích území po těžbách
a možnostech přirozeného vývoje rostlinných společenstev na takto
narušených místech.

Průvodce:

Bc. Radek Fišer (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)

Kontakt:

R. Fišer, tel.: 724 706 324

Poznámka: Obuv a oblečení do terénu.

Exkurze do okolí Kadaně. Foto: L. Fišerová.
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Čas:

9:30

KVĚTY OHŘE Z RAFTU
(PRO PLAVCE A NADŠENCE)
sobota 8. června 2019

Místo:

Sraz v 9:45 v Nebanicích u mostu přes Ohři.

Doprava:

TAM: Nejlépe vlastní. Možno též vlak Cheb (8:29) – Kynšperk n. Ohří
(8:39); K. Vary (8:44) – Sokolov (9:05) – Kynšperk n. Ohří (9:16).
Po předchozí domluvě zajistíme odvoz přihlášených účastníků
do Nebanic (jinak 5 km).
ZPĚT: vlak Dasnice (17:27) – Sokolov (17:36) – K. Vary (18:03); vlak
Dasnice (18:23) – Kynšperk n. O. (18:28; možný přestup na rychlík
směr Sokolov, K. Vary) – Nebanice (18:32) – Cheb (18:44).

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.
Ve vodě a v jejím okolí žije také mnoho zajímavých zvířat, i na ty
tentokrát dojde.

Průvodci:

Ing. Petr Uhlík, RNDr. Jaroslav Michálek (oba Muzeum Sokolov),
RNDr. Jan Matějů, Ph.D. (Muzeum Karlovy Vary) a RNDr. Jiří Brabec
(Muzeum Cheb)

Kontakt:

J. Brabec, tel.: 605 240 980

Čas:

9:45

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 18 míst na třech
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), a to nejpozději do
5. 6. 2017. Platí: „Kdo dřív přijde, ten dřív mele.“

ČERVEN

Den:

Botanici na Ohři, 14. 6. 2018. Foto: J. Brabec.
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ČERVEN

UTAJENÉ KRÁSY NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ
REZERVACE NA POŽÁRECH
Den:

sobota 8. června 2019

Místo:

Sraz v 10:45 ve Staré Knížecí Huti.

Doprava:

TAM: bus Plzeň (8:35) – Tachov (10:02) – Stará Knížecí Huť (10:39).
ZPĚT: bus Stará Knížecí Huť (16:16) – Tachov (16:44); bus Tachov
(16:45) – Plzeň (18:24).

Trasa:

Středně náročná vycházka po cyklostezce, avšak se vstupem
do mokřadních luk (délka cca 9 km).

Náplň:

Botanická vycházka zaměřená na květenu zaniklých vsích a mokřadních luk v Národní přírodní památce Na požárech. Během vycházky
uvidíme řadu vzácných rostlin, např. klikvu bahenní, rosnatku
okrouhlolistou a prhu arniku. Řekneme si také o péči o toto cenné
území. Cestou se zastavíme v místech zaniklé vsi Jedlina a povíme si
o její zajímavé historii.

Průvodci:

Mgr., Ing. Markéta Kašparová a Bc. Miroslav Žižka, DiS. (oba AOPK ČR,
RP Správa CHKO Český les)

Kontakt:

M. Kašparová, tel.: 728 496 178

Poznámka:

Obuv a oblečení do terénu (půjde se do mokřadu). Nezapomeňte
svačinu!

Čas:

10:45

Prha arnika v NPP Na požárech. Foto: J. Juráková.

SLANISKA SOOSU
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Den:

čtvrtek 13. června 2019

Místo:

Sraz v 16:20 na vlakové zastávce Nový Drahov (cca 200 m od parkoviště na Soosu).

Doprava:

TAM: vlak Cheb (16:07) – Nový Drahov (16:20).
ZPĚT: vlak Nový Drahov (19:35) – Cheb (19:49).

Trasa:

Po naučné stezce NPR Soos s krátkými výpady do slanisek (délka
max. 2 km, 2–3 hod.; holínky nebo průtočnou obuv sebou, možné
namočení a ušpinění).

Náplň:

Krátká speciální exkurze zaměřená na dominantní a vzácné druhy
rostlin slanisek a slaných luk v oblasti Soosu.

Průvodce:

RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb)

Kontakt:

J. Brabec, tel.: 605 240 980

Čas:

16:20

Obuv a oblečení do mokřadů vhodné – vyšší holínky nebo průtočná
obuv. Namočení jisté! Lze však zůstávat na povalovém chodníku,
výklad bude prováděn vždy na suchých místech.
Poznámka: Vzhledem k charakteru exkurze je omezena její kapacita.
Hlaste se prosím s předstihem u J. Brabce (jiri.brabec@
muzeumcheb.cz, popř. tel. 605 240 980). Platí: „Kdo dřív
přijde, ten dřív mele.“

HMYZ NA KRAJI VESNICE
Den:

pátek 14. června 2019

Místo:

Sraz v 15:45 na parkovišti u fotbalového hřiště ve Třech Sekerách.

Doprava:

TAM: bus Mariánské Lázně, aut. stan. (15:20) – Tři Sekery (15: 45).
ZPĚT: bus Tři Sekery (17:33 nebo 18:58) – Mariánské Lázně, aut. stan.
(17:55 nebo 19:20).

Trasa:

Půjdeme asi 1 km spíše mimo cesty, ale nikoliv složitým terénem
(délka cca 2–3 hodiny).

Náplň:

Ostrý předěl mezi dvěma různými biotopy často hostí zajímavé
spektrum hmyzu. Pojďme se podívat, co žije na okraji pole, meze
a takzvané rozptýlené zeleně na okraji Tří Seker. Představíme si
hmyz ukrývající se pod kameny, žijící na vegetaci při zemi, ale
i na jehličnatých a listnatých stromech. Pokud zbyde čas, zalovíme si
i v přírodní zahradě.

Průvodci:

Libor Dvořák (Tři Sekery) a Mgr. Kateřina Dvořáková (ZO ČSOP
Kladská)

Kontakt:

L. Dvořák, tel.: 608 172 434

Čas:

15:45

Bude zajištěn doprovodný program pro děti formou tematických

Poznámka: her a pracovních listů pro předškolní i školní děti. Nebojte se s dětmi

BÝVALÉ URANOVÉ DOLY VÍTKOV II.
(HISTORIE A SOUČASNOST,
GEOLOGICKÉ POMĚRY)
Den:

sobota 15. června 2019

Místo:

Sraz ve 14:00 u autobusové zastávky Tachov, Oldřichov, točna
(49°47‘41“N, 12°40‘26“E).

Doprava:

TAM a ZPĚT: pouze individuální.

Trasa:

Po zpevněných lesních cestách k areálu bývalých uranových dolů
(délka cca 1,5 km).

Náplň:

Prohlédneme si, jak vypadá místo bývalé těžby uranu po téměř třech
desetiletích od ukončení provozu. Na lokalitu se zaměříme především
v geologických souvislostech a odkazech nedávné historie spjatých se
životy mnoha místních obyvatel. Budeme pozorovat místní běžnou
i vzácnou faunu, především především hmyz a obojživelníky.

Průvodci:

Mgr. Eva Stehlíková, Mgr. Zuzana Blažková (obě AOPK ČR, RP Správa
CHKO Český les), Václav Pachl (geolog, LB Minerals s r.o.) a hosté

Kontakt:

E. Stehlíková, tel.: 734 792 387

Čas:

14:00

ČERVEN

přijít, trasa je nenáročná a určitě se nudit nebudou!

Obuv a oblečení do terénu! Místo není vhodné pro pohyb malých

Poznámka: dětí a psů – vyskytuje se zde množství rozbitého skla a jiných ostrých

předmětů.
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ČERVEN

PO LESÍCH I BEZLESÍCH
DIVOKÝM ÚDOLÍM TEPLÉ
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Den:

sobota 15. června 2019

Místo:

Sraz v 9:35 na vlakové zastávce Louka u Mariánských Lázní.

Doprava:

TAM: vlak Mariánské Lázně (8:30) – Louka u Mariánských Lázní
(9:05), vlak Karlovy Vary (8:59) – Louka u Mariánských Lázní (9:35).
ZPĚT: vlak Bečov nad Teplou (15:32 nebo 17:37) – Mariánské Lázně
(16:16 nebo 18:21), vlak Bečov nad Teplou (15:18 nebo 17:23) –
Karlovy Vary (15:48 nebo 17:53).

Trasa:

Vlaková zastávka Louka – PR Údolí Teplé – část panoramatické stezky
– vlakové nádraží Bečov nad Teplou (změna trasy vyhrazena; délka
cca 8 km; středně náročné – místy procházení terénem a stoupání
do svahu).

Náplň:

Vycházka do území divoké soutěsky řeky Teplé. Nahlédneme
do nepřístupného území údolí meandrující řeky, kde se snoubí lidské
výtvory s výtvory přírodními. Představíme si zachovalé lesy i ty
kulturní ohrožené kůrovcem a povíme si o lesnickém hospodaření
v minulosti a dnes. Ukážeme si zajímavé vzácné druhy rostlin a s trochou štěstí potkáme i zdejší vzácné živočichy žijící v místní přírodní
rezervaci a evropsky významné lokalitě. Projdeme koutem krajiny,
který může překvapit! Exkurzí do přírody s vámi oslavíme vznik CHKO
Slavkovský les v roce 1974.

Průvodci:

Mgr. Jana Rolková a Ing. Tomáš Fiala (oba AOPK ČR, RP Správa CHKO
Slavkovský les)

Kontakt:

J. Rolková, tel.: 354 401 968

Poznámka:

Nutné oblečení a obuv do terénu, dále svačinu a dostatek tekutin
na celý den.

Čas:

9:35

KVĚTY SOOSU MOKROU NOHOU
(PRO NADŠENCE)
Den:

sobota 15. června 2019

Místo:

Sraz v 10:15 na vlakové zastávce Nový Drahov (cca 200 m od parkoviště na Soosu).

Doprava:

TAM: vlak Cheb (9:59) – Nový Drahov (10:12).
ZPĚT: vlak Nový Drahov (15:46) – Cheb (16:00).

Trasa:

Nový Drahov – slanisko a křemelinový štít na Soosu – rašeliniště
severně silnice Nový Drahov – Kateřina (délka cca 5 km; vesměs
mimo cesty, jen pro nadšence, holínky nebo průtočnou obuv sebou,
namočení a ušpinění jisté!).

Náplň:

Jarní květena NPR Soos. Exkurze bude zahrnovat základní biotopy
Sooské pánve.

Průvodce:

RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb)

Kontakt:

J. Brabec, tel.: 605 240 980

Poznámka:

Vzhledem k charakteru exkurze je omezena její kapacita.
Hlaste se prosím s předstihem u J. Brabce (jiri.brabec@
muzeumcheb.cz, popř. tel. 605 240 980). Platí: „Kdo dřív
přijde, ten dřív mele.“

Čas:

10:15

PUTOVÁNÍ K BOBŘÍMU
HRADU NA KOLM
Den:

neděle 16. června 2019

Místo:

Sraz v 10:35 v obci Lesná na parkovišti u místních potravin.

Doprava:

TAM: bus Tachov (10:07) – Lesná (10:31).
ZPĚT: Lesná (16:24) – Tachov (16:44).

Trasa:

Naučnou stezkou Lesná nenáročným terénem po modrém a následně
žlutém turistickém značení až k soustavě rybníků Přírodní památky
Na Kolmu, kde se nachází Naučná stezka Vodní svět.

Náplň:

Výprava za bobrem, obojživelníky a dalšími živočichy vodního
ekosystému. Povíme si spoustu zajímavostí ze života bobra, ukážeme
si bobří hrad a navštívíme bobří pozorovatelnu. Během vycházky
se můžete účastnit i takzvaného questingu (hledačky), který je pro
Vodní svět připraven. Materiály budou zájemcům poskytnuty v úvodu
exkurze.

Průvodce:

Bc. Amálie Bártová (AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les)

Kontakt:

A. Bártová, tel.: 728 496 075

Čas:

10:35

ČERVEN

Poznámka: Obuv a oblečení do terénu. Svačinu s sebou.

Naučná stezka Vodní svět. Foto: M. Kašparová.

KVĚTENA PODÉL ODRAVY
Den:

neděle 16. června 2019

Místo:

Sraz v 11:00 na autobusové zastávce ve Starém Hrozňatově (konečná
MHD č. 6).

Doprava:

TAM: bus MHD linky č. 6: Cheb, aut. nádr., stání A2 (10:35) – Hrozňatov (11:00).
ZPĚT: pěšky do Chebu nebo bus MHD linky č. 2: Podhrad (15:50,
17:45) – Cheb, aut. nádr. (16:02, 17:57).

Trasa:

Hrozňatov – údolí Mohelenského potoka – rybník Březák – vtok Odravy do přehrady Skalka (cca 5 km), odtud buď na MHD do Podhradu
(cca 1 km), nebo do Chebu (cca 4 km).

Náplň:

Botanická exkurze na louky a rybníky podél Odravy a Mohelenského
potoka. Jeden z rybníků Březák patřil v minulosti k botanickým
skvostům Chebska (zajímavé druhy ostřic, bublinatky apod.) Jak
je to dnes? V oblasti též můžeme narazit na pobytové stopy bobra
evropského.

Průvodci:

RNDr. Eva Martínková (4. ZO ČSOP Cheb) a RNDr. Jiří Brabec (Muzeum
Cheb)

Kontakt:

J. Brabec, tel.: 605 240 980

Čas:

Poznámka: Obuv a oblečení do terénu, nezapomeňte svačinu.

11:00
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ZA SYSLY NA GOLF
Den:

druhá polovina června 2019*

Místo:

Sraz v Olšových Vratech, parkoviště Golf Resort a. s. (50°12‘49“N,
12°55‘47“E).

Doprava:

TAM a ZPĚT: pouze individuální.

Trasa:

Krátká trasa po hřišti (nenáročné, možno i pro handicapované
a kočárky; délka cca 1 hodina).

Náplň:

Odpolední vycházka prostředím golfového hřiště je spojená s pozorováním, snad i ukázkou odchycených syslů, a povídáním o jejich životě.

Průvodce:

RNDr. Jan Matějů, Ph. D. (Muzeum Karlovy Vary)

Kontakt:

J. Matějů, tel.: 730 553 884

Čas:

bude upřesněn*

Poznámka: *Termín bude včas upřesněn na kvmuz.cz.

ČERVEN

KOSTEL SV. MIKULÁŠE
POD KRUDUMEM A JEHO TAJEMNÁ
MINULOST
Den:

sobota 22. června 2019

Místo:

Sraz ve 14:00 na parkovišti u Sportcentra v Hruškové na Sokolovsku
(50°9‘19“N, 12°42‘40“E).

Doprava:

TAM a ZPĚT: pouze individuální.

Trasa:

Vycházka z obce Hrušková po staré obchodní stezce ke zřícenině
středověkého kostela sv. Mikuláše na rozcestí pod vrchem Krudum
(délka cca 5 km; konec exkurze odhadován na 17 hod.).

Náplň:

Vyprávění o historii kostela, jeho archeologickém výzkumu, rekonstrukci i o historických zajímavostech z blízkého okolí od středověku
až po současnost.

Průvodce:

Mgr. Jiří Klsák (Muzeum Karlovy Vary)

Kontakt:

J. Klsák, tel.: 605 406 472

Čas:

14:00

14 MILIONŮ LET SOPEČNÉHO
VÝVOJE DOUPOVSKÝCH HOR
Den:

pátek 28. června 2019

Místo:

Státní zámek Valeč, sál ve správní budově u zámku (Karlovarská 7,
Valeč).

Doprava:

TAM a ZPĚT: pouze individuální.

Náplň:

Přednáška s krátkou následnou exkurzí. Po přednášce o vulkanické
historii Doupovských hor bude následovat krátký výšlap na vrch
Jedliny, kde se podíváme na sopečné strusky a pumy (také sopečné).

Čas:

16:00

Přednášející: Mgr. Vladislav Rapprich, Ph. D. (Česká geologická služba)
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Kontakt:

A. Zemanová, tel.: 725 524 129

Poznámka:

Po přednášce krátká exkurze. Další podrobnosti
na www.zamek-valec.cz.

OKOLÍM STARÉ KNÍŽECÍ HUTI:
GEOLOGIE, ČLOVĚK, SOUČASNÁ
PÉČE O PŘÍRODU
sobota 29. června 2019

Místo:

Sraz v 10:40 u autobusové zastávky ve Staré Knížecí Huti.

Doprava:

TAM: bus Tachov, aut. nádr. (10:07) – Stará Knížecí Huť (10:39).
ZPĚT: bus Stará Knížecí Huť (16:16) – Tachov, aut. nádr. (16:44).

Trasa:

Trasa povede dvěma kratšími okruhy v okolí Staré Knížecí Huti
(celková délka cca 13 km).

Náplň:

V první části trasy zamíříme k cíli vycházek prvních zdejších turistů
– přírodní vyhlídce Muschelhütte; ačkoli výhledu do okolí již dlouho
brání vzrostlé stromy, okolní bizarní seskupení mohutných balvanů
přezdívané skalní město Na Kollerce zanechá v návštěvníkovi neméně
působivý dojem. Do Staré Knížecí Huti se vrátíme okruhem přes osadu Háje, kde v bývalých zahradách najdeme tradiční krajové odrůdy
ovocných stromů reprezentující genové šlechtitelské bohatství a diverzitu v českoleském příhraničí. Druhá část trasy povede po naučné
stezce Historie sklářství, s daným tématem se budete moci seznámit
především prostřednictvím naučných tabulí. Praktická ukázka bude
zaměřena na život v tůních několik let po jejich vyhloubení. Celou
trasou nás budou provázet další ukázky praktických opatření ke zlepšení přírodního prostředí realizované pod záštitou Agentury ochrany
přírody a krajiny České republiky, RP Správy CHKO Český les.

Průvodci:

Mgr. Eva Stehlíková, Mgr. Zuzana Blažková (obě AOPK, RP Správa
CHKO Český les), Václav Pachl (geolog, LB Minerals s r.o.) a hosté

Kontakt:

E. Stehlíková, tel.: 734 792 387

Čas:

10:40

ČERVEN

Den:

Poznámka: Obuv a oblečení do terénu.

NPR ROLAVSKÁ VRCHOVIŠTĚ
– KLENOT KRASLICKA
sobota 13. července 2019

Místo:

Sraz na návsi v Přebuzi.

Doprava:

TAM a ZPĚT: pouze individuální.

Trasa:

Přesun auty na Rolavský vrch (Kranisberk), odtud pěšky na vrchoviště
Brumiště, do areálu bývalého cínového dolu Rolava a na rašeliniště
u rybníka Lícha (délka cca 10 km).

Náplň:

Na trase uvidíme typickou vegetaci vrchovišť i vzácné rostliny a lišejníky sukcesně mladých ploch bývalého cínového dolu.

Průvodce:

Ing. Petr Uhlík (Muzeum Sokolov)

Kontakt:

P. Uhlík tel. 352 324 024 nebo e-mail: uhlik@muzeum-sokolov.cz

Čas:

Pro vstup do národní přírodní rezervace je udělena pro tuto
akci výjimka pro omezený počet účastníků. Proto je nutné se
na tuto akci předem přihlásit (viz kontakt).
Poznámka: Obuv a oblečení do podmáčeného terénu, pláštěnku a lupu sebou.
Vzhledem k podmáčenému a poddolovanému terénu zanechejte,
prosím, děti a domácí mazlíčky doma. Děti do 14 let pouze po předchozí domluvě s průvodcem (viz kontakt).

ČERVENEC

bude upřesněn
přihlášeným
zájemcům.

Den:
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ZA ZAJÍMAVOSTMI
ČERCHOVSKÉHO LESA
sobota 20. července 2019

Místo:

Sraz v 10:00 na parkovišti v Caparticích.

Doprava:

TAM a ZPĚT: pouze individuální.

Trasa:

Autobusem vyjedeme na vrchol Čerchov a odtud půjdeme přes NPR
Čerchovské Hvozdy, Dlouhou skálou do PR Smrčí a zpět do Capartic,
většinu trasy po zpevněné cestě (délka cca 12 km).

Náplň:

Vycházka zaměřená na lesnictví a lesní rezervace v Čerchovském
lese. V průběhu vycházky si povíme o nově vzniklém bezzásahovém
území, historii Čerchova a mnohých lesnických zajímavostech, a to
i z pohledu lesníka Domažlických městských lesů.

Průvodci:

Mgr., Ing. Markéta Kašparová, Bc. Miroslav Žižka, DiS. (oba AOPK ČR,
RP Správa CHKO Český les) a Ing. Josef Forst (Domažlické městské
lesy)

Kontakt:

M. Žižka, tel.: 725 724 957

Poznámka:

Obuv a oblečení do terénu. Nezapomeňte svačinu, popřípadě buřty,
bude možnost jejich opečení.

ČERVENEC

Den:
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Čerchovské hvozdy. Foto: J. Sladký.

Čas:

10:00

ZA MOTÝLY A VZÁCNOU KVĚTENOU
NA VALEČSKÉ LEMY
Den:
Místo:

Náplň:

sobota 10. srpna 2019

Čas:

10:00

Sraz v 10:00 u informačního centra a kavárny Prádelna v zámeckém
parku.
Fyzicky nenáročná exkurze na jedny z nejhezčích a nejzachovalejších
suchých trávníků v Doupovských horách. Za hezkého počasí zde lze
očekávat přes 25 druhů denních motýlů, které průvodce odchytí
do entomologické síťky a po jejich představení pak zase vypustí.
I za nepřízně počasí bude co ukazovat, území je totiž významnou
botanickou lokalitou.

Průvodce:

Mgr. Přemysl Tájek (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)

Kontakt:

P. Tájek, tel.: 602 793 922
V případě slunečného počasí přijde velmi vhod pokrývka hlavy,

Poznámka: pro děti pak doporučujeme oblečení a obuv zabraňující poškrábání

od křovin.

RAŠELINIŠTĚ SOOSU
pátek 16. srpna 2019

Místo:

Sraz v 16:20 na vlakové zastávce Nový Drahov (cca 200 m od parkoviště na Soosu).

Doprava:

TAM: vlak Cheb (16:07) – Nový Drahov (16:20).
ZPĚT: vlak Nový Drahov (19:35) – Cheb (19:49).

Trasa:

Po silnici směr Kateřina k prameni Věra, kde se vnoříme do rašelinišť
a rašelinných borů NPR Soos a vynoříme se z nich až na konci exkurze
(délka cca 3 km, 3 hod.; holínky nebo průtočná obuv, jisté namočení
a ušpinění, je nutné se brodit).

Náplň:

Krátká speciální exkurze zaměřená na vzácné druhy rostlin rašelinišť
a rašelinných lesů v oblasti Soosu. Pouze pro náročné a odolné! Zavítáme do míst, která běžný návštěvník neuvidí. Pokocháme se porosty
rosnatek okrouhlolistých, hrotnosemenky bílé, klikvy bahenní a snad
budeme mít štěstí na kvetoucí bublinatky či toliji bahenní.

Průvodce:

RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb)

Kontakt:

J. Brabec, tel.: 605 240 980

Čas:

16:20

SRPEN

Den:

Obuv a oblečení do mokřadů nutné – vyšší holínky nebo průtočná
obuv. Namočení jisté, nelze jinak! Pozor v tomto období můžeme
narazit na zvýšený výskyt bodavého hmyzu.
Poznámka: Vzhledem k charakteru exkurze je omezena její kapacita.
Hlaste se prosím s předstihem u J. Brabce (jiri.brabec@
muzeumcheb.cz, popř. tel. 605 240 980). Platí: „Kdo dřív
přijde, ten dřív mele.“

Mofeta na Soosu, 12. 6. 2014. Foto: J. Brabec.
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NETOPÝŘÍ NOC
NA ZÁMKU KYNŽVART
Den:

sobota 24. srpna 2019

Místo:

Zámek Kynžvart.

Náplň:

Večerní akce zaměřená na netopýry zavítá znovu na zámek Kynžvart
a do jeho přilehlého zámeckého parku. Ukázka odchytu netopýrů,
doplněná doprovodným programem na netopýří téma. Speciální
ultrazvukový detektor nám pomůže nahlédnout do světa jejich neslyšitelných signálů, na přednášce se dozvíte o životě netopýrů, výstava
z podzemí Karlovarského kraje nám představí zajímavý a skrytý
svět zimujících netopýrů a děti i dospělí si budou moci zasoutěžit
v netopýřích hrách (konec akce je cca kolem 22 hodiny).

Průvodce:

Mgr. Přemysl Tájek (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)

Kontakt:

P. Tájek, tel.: 602 793 922

Poznámka:

Baterku, terénní obuv a teplé oblečení. Parkování je možné na parkovišti u zámku. Další podrobnosti k programu budou včas upřesněny
na www.slavkovskyles.ochranaprirody.cz nebo
www.zamek-kynzvart.eu.

Čas:

19:00

SRPEN

NETOPÝŘÍ NOC U DOLU JERONÝM
Den:

pátek 30. srpna 2019

Místo:

Důl Jeroným.

Doprava:

TAM a ZPĚT: Lokalita snadno dostupná vlastním autem, ale ne veřejnou dopravou (50°6‘7“N, 12°42‘43“E), v místě možnost parkování.

Náplň:

Večerní odchyt netopýrů u jedné z nejvýznamnějších netopýřích
lokalit v západních Čechách (při vhodném počasí je možné očekávat
desítky odchycených netopýrů nejméně 7 druhů). Akci je možné
spojit s odpolední prohlídkou podzemí zpřístupněného středověkého
dolu Jeroným. Součástí programu bude přednáška o životě netopýrů.
Přijďte si prohlédnout tyto tajemné noční tvory zblízka! (Konec akce
závisí na aktuálních podmínkách odchytu a zájmu, předpokládá se
až cca ve 2:00).

Průvodce:

Mgr. Přemysl Tájek (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)

Kontakt:

P. Tájek, tel.: 602 793 922

Čas:

20:00

Baterku, terénní obuv a teplé oblečení (teploty kolem půlnoci v tuto

Poznámka: roční dobu klesají k 0 °C). Další podrobnosti k programu budou včas

upřesněny na www.slavkovskyles.ochranaprirody.cz.
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Netopýr ušatý chycený v síti. Foto: P. Tájek.

SRPEN

NETOPÝŘÍ NOC NA ZÁMKU VALEČ
Den:

sobota 31. srpna 2019

Místo:

Zámek a zámecký park Valeč v Čechách.

Náplň:

Tradiční večerní akce zaměřená na netopýry, v rámci Mezinárodní
noci pro netopýry, zavítá tentokrát na jižní okraj Doupovských
hor – do Valče. Ukázka odchytu a kroužkování netopýrů, doplněná
doprovodným programem na netopýří téma. Speciální ultrazvukový
detektor nám pomůže nahlédnout do světa jejich neslyšitelných signálů, na přednášce se dozvíte o životě netopýrů, výstava z podzemí
Karlovarského kraje nám představí zajímavý a skrytý svět zimujících
netopýrů a děti i dospělí si budou moci zasoutěžit a vyzkoušet
netopýří hry. Přijďte se seznámit s tajemnými nočními tvory pěkně
zblízka a nasát jedinečnou atmosféru babího léta v perle barokní
architektury! Konec akce je odhadován kolem 22 hodiny, vytrvalci
se ale mohou zdržet až do půlnoci. Odpoledne, před hlavním
netopýřím programem, doporučujeme kromě procházky v zámeckém
parku nevynechat prohlídku samotného zámku, která probíhá bez
průvodce. Máte zde jedinečnou možnost prohlédnout si interiéry
ještě před dokončením celkové obnovy zámku. Při prohlídce uvidíte
množství architektonických detailů, které budou po obnově skryty.
Ke každé místnosti je podrobný popis v zapůjčeném průvodcovském
textu. V nočních hodinách si k prohlídce zámku půjčíte lucerny, což
je zážitek, který ocení především děti. Po celou dobu konání akce si
můžete zakoupit občerstvení v útulné kavárně a informačním centru
Prádelna.

Průvodce:

Mgr. Přemysl Tájek (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)

Kontakt:

P. Tájek, tel.: 602 793 922

Poznámka:

Baterku, terénní obuv a teplé oblečení. Parkovat lze na náměstí
nebo u fotbalového hřiště. Další podrobnosti k programu budou
včas upřesněny na www.slavkovskyles.ochranaprirody.cz
a www.zamek-valec.cz.

Čas:

19:00

NAVŠTIVTE
STÁTNÍ ZÁMEK VALEČ
A JEHO PARK
Zámecký park s Braunovými sochami je celoročně přístupný. Při prohlídce barokního
zámku, která probíhá bez průvodce, máte jedinečnou možnost si prohlédnout interiéry
zámku před jeho celkovou obnovou. Uvidíte množství architektonických detailů, které
budou po obnově skryty. V nočních hodinách Vám k prohlídce půjčíme lucerny, což je
zážitek, který ocení především děti.
Unikátní přírodu Valče a okolí Vám v roce 2019 představujeme v rámci cyklu přírodovědných přednášek a exkurzí „Valeč – brána Doupova”. Sledujte www.zamek-valec.cz.

Název projektu: Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018-2023

MAS Sokolovsko o.p.s.
MAS Sokolovsko, nebo-li Místní akční skupina Sokolovsko, je dobrovolným seskupením 37 měst a obcí,
z nichž některé jsou mimo to sdruženy ve svazcích (území MAS Sokolovsko představuje mapa níže).
Mezi partnery MAS ovšem patří i řada podnikatelů, neziskových organizací i aktivních občanů, kteří mají
zájem na rozvoji Sokolovska.
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MAS Sokolovsko se pokouší svými aktivitami podpořit formou dotovaných projektů obnovu území členských obcí, pomáhat místním podnikatelům v jejich rozvoji a organizovat vzdělávací a volnočasové aktivity
mládeže i dospělých. Mimo jiné vydáváme dva časopisy. Časopis Zpravodaj Leader informuje o fungování
MAS Sokolovsko, o projektech, které podporuje a na kterých se podílí a o aktivitách našich partnerů.
Časopis Sokolovsko je vlastivědný. Oba jsou v elektronické verzi dostupné na webu

http://mas-sokolovsko.eu
Naše sdružení je otevřené novým zájemcům. Patříte-li mezi ně,
neváhejte a kontaktujte nás na e-mailu info@mas-sokolovsko.eu
nebo na tel. č.: 739 011 869.
Stejně tak se na nás kdykoli můžete obrátit s dotazy na výzvy
k předkládání žádostí o finanční podporu na Vaše projektové záměry
– více viz http://mas-sokolovsko.eu/sclld/vyzvy/.

DEN ČESKÉHO LESA
Den:

sobota 7. září 2019

Místo:

U Hedvičiny Pily (Stará Knížecí Huť).

Náplň:

Máte rádi řemesla, která se věnují zpracování dřeva? Zajímá vás, jaký
druh stromu potřebují na výrobu bednáři nebo z čeho a jak se vyrábí
šindele či luky? Pokud ano, tak se na vás budeme těšit na již tradiční
akci Den Českého lesa, kde budou ukázky řemesel prezentovány.
Samozřejmostí je doprovodný kulturní program, soutěže pro děti
i dospělé a vystoupení živé kapely.

Kontakt:

A. Bártová, tel.: 728 496 075, L. Lorencová, tel.: 725 141 686

Poznámka:

Aktuální informace najdete na www.ceskyles.ochranaprirody.cz nebo
na facebooku CHKO Český les – AOPK ČR, RP SCHKO Český les.

Čas:

11:00

ZÁŘÍ

NETOPÝŘÍ NOC NA ZÁMKU KOZEL
Den:

pátek 13. září 2019

Místo:

Zámek Kozel.

Náplň:

Celovečerní akce zaměřená na netopýry. Populárně naučná přednáška o životě netopýrů, výstava a film o netopýrech, ukázka práce
s ultrazvukovým detektorem při určování jednotlivých druhů, odchyt
a prezentace živých netopýrů. Program pro děti s netopýří tematikou
a soutěže o ceny.

Kontakt:

L. Lorencová, tel.: 725 141 686, M. Jiran, tel.: 720 543 084

Poznámka: Teplé oblečení a baterku s sebou.

Netopýří noc na zámku Manětín . Foto: D. Hlinková.
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Čas:

18:00

ZA RYBÍM TAJEMSTVÍM ŘEKY OHŘE
Den:

sobota 14. září 2019

Místo:

Sraz v 14:00 u řeky Ohře pod hradem Cheb poblíž kryté lávky.

Doprava:

TAM a ZPĚT: pouze individuální.

Trasa:

Z místa srazu pod hradem Cheb kolem řeky Ohře k přehradě Skalka
a zpět, nenáročná trasa vhodná i pro kočárky a osoby se sníženou
mobilitou (délka max. 3 km).

Náplň:

Vycházka kolem řeky Ohře, stěžejní vodní páteře Karlovarského kraje,
povídání o rybách a další vodní fauně, malá výstava našich druhů ryb
na břehu řeky. Představení nově vydané publikace „Ryby a mihule
Karlovarského kraje“, která zde bude pro návštěvníky dostupná.

Průvodci:

Ing. Miloš Holub, Ph. D. (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
a RNDr. Jan Matějů, Ph. D. (Muzeum Karlovy Vary)

Kontakt:

M. Holub, tel.: 724 151 114

Čas:

14:00

ZÁŘÍ

Poznámka: Obuv do vlhka, nejlépe holínky, a oblečení do terénu.

Slunečnice pestrá, 20. 10. 2017. Foto: J. Matějů.

KRÁSY BROUMOVSKA
Den:

neděle 15. září 2019

Místo:

Sraz v 10:00 na zastávce autobusu v obci Broumov.

Doprava:

TAM a ZPĚT: pouze individuální.

Trasa:

Kolem Farského rybníku k Broumovskému zámku kolem Přírodní
rezervace Broumovská bučina zpět do obce Broumov (délka trasy cca
10 km, předpokládaný konec okolo 15 hodiny).

Náplň:

Historicko-přírodovědná vycházka do severní části Českého lesa,
která povede údolím Hamerského potoka i památnou Dubovou alejí
až k loveckému zámečku, navštívíme Broumovský jasan, mlýny,
nahlédneme do Broumovské bučiny a povíme si spoustu zajímavostí,
například, proč Hamerský potok mění jméno na Tichá…

Průvodce:

Antonín Hříbal (Tachovský deník)

Kontakt:

L. Lorencová, tel.: 725 141 686

Čas:

Poznámka: Obuv a oblečení do terénu. Svačinu s sebou.

10:00
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MÁLO ZNÁMÁ STARÁ PRAŽSKÁ
SILNICE V KARLOVÝCH VARECH
Den:

sobota 21. září 2019

Místo:

Sraz ve 14:00 v Karlových Varech u autobusové zastávky Na Vyhlídce
(50°13‘24“N, 12°53‘21“E).

Doprava:

TAM a ZPĚT: pouze individuální, MHD č. 2, 8, 13.

Náplň:

Vycházka z města lesními cestami po zachovaných terénních stopách
středověkých i pozdějších komunikací na Prahu, které předcházely
stavbě tzv. Kunststrasse ze začátku 19. století, dodnes obdivované
příjezdové silnici z Hůrek do centra Karlových Varů. Dozvíte se o historii a zvláštnostech zdejšího území. Vycházka je dlouhá přibližně 4 km
a má náročnější převýšení (konec cca v 16:30).

Průvodce:

Mgr. Jiří Klsák (Muzeum Karlovy Vary)

Kontakt:

J. Klsák, tel.: 605 406 472

Čas:

14:00

ZÁŘÍ

SVĚT KERAMICKÝCH JÍLŮ
V CHEBSKÉ PÁNVI
Den:

neděle 22. září 2019

Místo:

Sraz v 10:20 na vlakové zastávce Skalná.

Doprava:

TAM: vlak Cheb (9:59) – Skalná (10:17).
ZPĚT: vlak Skalná (13:36, 15:42) – Cheb (13:54, 16:00).

Trasa:

Přejezd auty Skalná (žel. stanice) – jáma Nová Ves II (bude-li
dostatek aut, jinak pěšky cca 3,5 km).

Náplň:

Geologická exkurze do jámy Nová Ves II. Těžba keramických jílů
a ukázka nedávných a současných tektonických pohybů. Vývěry
mofet na dně jámy...

Průvodci:

Ing. Radek Černý (LB Minerals, s. r. o.) a RNDr. Petr Rojík, Ph. D.
(Muzeum Sokolov)

Kontakt:

J. Brabec, tel.: 605 240 980

Čas:

Poznámka: Obuv a oblečení do terénu, vhodné holínky.
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Lom Nová Ves II u Skalné, 19. 10. 2017. Foto: P. Rojík.

10:20

Nestátní nezisková organizace MAS 21, o. p. s. založená na principu LEADER je dobrovolným
společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné
správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova,
zlepšování kvality života, zemědělství a životního prostředí.
V regionu MAS 21 působí tyto obce: Hranice, Krásná, Podhradí, Aš, Hazlov. Libá, Vojtanov,
Poustka, Františkovy Lázně, Pomezí nad Ohří, Luby, Plesná Nový Kostel, Velký Luh, Křižovatka,
Skalná, Milhostov, Třebeň, Nebanice, Odrava, Tuřany, Okrouhlá, Milíkov, Lipová, Dolní Žandov,
Lázně Kynžvart, Stará Voda, Valy, Velká Hleďsebe, Trstěnice, Drmoul, Tři Sekery, Vlkovice,
Mariánské Lázně a Zádub - Závišín.
MAS 21 vyhlašuje Výzvy pro podání Žádostí o podporu ze tří Programových rámců Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 – 2020. Podporu
můžete získat v následujících oblastech:
Integrovaný regionální
operační program
1.1 Kulturní dědictví
1.2 Vzdělávání
1.3 Kvalitní sociální služby
1.4 Sociální bydlení
1.5 Bezpečná doprava
1.6 Sociální podnikání

Operační program
Zaměstnanost
2.1 Prevence sociálního
vyloučení
2.2 Prorodinná opatření
2.3 Podpora sociálního
podnikání
2.4 Vzdělání podporuje
zaměstnanost

Program rozvoje venkova
3.1 Neproduktivní investice
v lesích
3.2 Rozvoj podnikání
na venkově
3.3 Rozvoj zemědělských
podniků
3.4 S produkty na trh
3.5 Pozemkové úpravy

MAS 21, o. p. s. je jedním z organizátorů dobrovolnické akce Čistění řeky Ohře v Karlovarském
kraji, zajišťuje úklid území okolo vodní nádrže Skalka, podél Ohře od Chebu až do Kynšperku
nad Ohří. V roce 2019 uklízíme v sobotu 6. dubna. Přidejte se k nám.
Více informací o MAS 21 a jejích aktivitách získáte na webu www.mas21.cz nebo
na facebooku.

ZA JELENY NA KLADSKOU
ANEB POSLECH ŘÍJE
Den:

pátek 27. září 2019

Místo:

Sraz v 18:30 na Kladské před Domem přírody Slavkovského lesa.

Doprava:

TAM: Objednaný bus Mariánské Lázně, nádraží (18:00) – Mariánské
Lázně, tržnice (18:05) – Kladská (18:20), případně lze využít dřívější
linkový bus Mariánské Lázně (17:05) – Kladská (17:25) nebo
individuální.
ZPĚT: Návrat do Mariánských Lázní objednaným autobusem v pozdních večerních hodinách (cca kolem 23:00).

Trasa:

Kladská Dům přírody Slavkovského lesa – Naučná stezka Kladská –
Pramensko a Sítinsko – Vlček, Pluhův bor – Horní Lazy (variantně dle
říje, délka max. 4 km).

Náplň:

Povídání o životě jelenů s poslechem říje jelena evropského a jelena
sika. V polovině září soumračný a noční les oživne troubením. Nastane čas jelení říje. Zvláště působivé je období jelení říje v horských
terénech, kde se troubení jelenů patřičně rozléhá, někdy i s ozvěnou.

Průvodce:

Ing. Václav Procházka, Ing. Tomáš Fiala a Mgr. Jana Rolková (všichni
AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)

Kontakt:

J. Rolková, tel.: 354 401 968

Čas:

18:30

ZÁŘÍ

Poznámka: Nutné oblečení a obuv do terénu (v noci už bývá dost chladno).

Za jeleny na Kladskou 2018. Foto: J. Rolková.

VÝSTAVA HUB
V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

36

So 9:00–17:00
Ne 9:00–16:00

Den:

sobota 28. září–neděle 29. září 2019

Místo:

Správa CHKO Slavkovský les (Hlavní 504, Mariánské Lázně).

Náplň:

Tradiční výstava čerstvě utržených hub z našeho i okolních regionů,
ukázky a ochutnávky pokrmů z nich, houbařský kvíz pro děti,
možnost určení donesených hub a ukázka hub pod binokulárním
mikroskopem. Podělte se s mykologickým spolkem o své zajímavé
houbařské nálezy.

Průvodci:

členové Mykologického spolku Slavkovského lesa

Kontakt:

V. Tůma, tel.: 601 310 569

Čas:

Dům přírody Českého lesa, městys Klenčí pod Čerchovem, Agentura
ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správa CHKO Český les a J. M. S. - FOTO
pořádají

FOTOSOUTĚŽ
Téma:

ODKAZ PŘEDKŮ
(památky, architektura, folklór a zaniklé vsi)
Věkové kategorie:
A) Děti: 10 let až 14 let | B) Děti: 15 let až 18 let | C) Dospělí: 19 let až 99 let
Technické podmínky:
I. Mobil (od 5Mpix.) - pouze kategorie A a B
II. Fotoaparát (od 6Mpix) – všechny věkové kategorie
Pravidla soutěže:
1) Všechny fotografie musí být pořízeny na území Českého lesa nebo v jeho nejbližším okolí, na území
ČR je tato hranice tvořena železniční tratí: Folmava – Domažlice – Klenčí pod Čerchovem – Poběžovice –
Bor u Tachova – Tachov – Planá u Tachova - Chodová Planá - Mariánské Lázně – Lázně Kynžvart – Dolní
a Horní Žandov – Salajna – Horní Lažany. Na straně SRN: Neualbenreuth, Mähring, Bärnau, Flossenbürg,
Georgenberg, Waidhaus, Eslarn, Schönsee, Waldmünchen, Furt in Wald a zpět k Folmavě.
2) Fotografie nesmí být starší 5let.
3) U všech fotografi í musí být uvedeno jméno, příjmení, věk, datum, kdy byla fotografie pořízena a
přesné místo, kde byla fotografi e pořízena.
4) Maximální počet je 5 fotografií od každého soutěžícího.
5) Po skončení soutěže se fotografi e stávají majetkem pořadatelů a ten je smí použít k prezentaci
Českého lesa, vždy s uvedením autora snímku.
6) Vyhlášení soutěže 01.03. 2019. Uzávěrka 31.08. 2019.
7) Fotografie zasílejte na: fotosoutez-dpcl@seznam.cz nebo na wolchx@sezam.cz.
8) Vyhlášení vítězů soutěže proběhne 9. listopadu ve 14.00 hod. v Domě přírody Českého lesa v Klenčí
pod Čerchovem.

PODAŘÍ SE V ČESKÉ REPUBLICE
ZACHRÁNIT PERLORODKU?
Den:

úterý 1. října 2019

Místo:

Muzeum Českého lesa v Tachově (třída Míru 447).

Náplň:

Seznámení s ojedinělými výskyty tohoto evropsky ohroženého druhu,
včetně lokality v Ašském výběžku. Přehled opatření na udržení
dosavadních populací, jejich výčet a údaje o již provedených. Diskuze
o naději na udržení perlorodky i obecná diskuze o záchraně velmi
vzácných živočišných druhů. Proč chceme udržet při životě každý
ohrožený druh.

Čas:

17:00

Přednášející: RNDr. Pavel Řepa (Muzeum Českého lesa v Tachově)
Kontakt:

P. Řepa, tel.: 604 194 010

ŘÍJEN

ZA BOUŘLIVOU MINULOSTÍ
ŠEMNICKÉ SKÁLY
Den:

pátek 4. října 2019

Místo:

Sraz v 16:00 v Šemnicích u mateřské školky (50°14‘23“N,
12°58‘18“E).

Doprava:

TAM a ZPĚT: pouze individuální.

Trasa:

Procházka směrem k bývalému lomu mezi Sedlečkem a Šemnicí a výstup na Šemnickou skálu (délka cca 4 km, konec exkurze odhadován
na cca 19 hodinu).

Náplň:

Povídání o vzniku skály, včetně ukázky animace jejího vývoje, a dalších geologických zajímavostech lokality, informace o doprovodné
fauně a flóře.

Průvodci:

Mgr. Vladislav Rapprich, Ph. D. (Česká geologická služba, Praha)
a RNDr. Jan Matějů, Ph. D. (Muzeum Karlovy Vary)

Kontakt:

J. Matějů, tel.: 730 553 884

Poznámka:

Trasa exkurse povede mimo cesty a místy budeme překovávat i větší
převýšení a strmé svahy.

Čas:

16:00

ŠNECI V LÁZEŇSKÉM MĚSTĚ
Den:

pátek 4. října 2019

Místo:

Sraz v 15:30 před samoobsluhou v Lázních Kynžvart.

Doprava:

TAM: bus Mariánské Lázně, aut. stan. (15:10) – Lázně Kynžvart (15:30).
ZPĚT: bus Lázně Kynžvart (18:10) – Mariánské Lázně, aut. stan. (18:35).

Trasa:

Půjdeme z centra města do nejbližšího okolí za hřbitov (délka
cca 2 km, konec cca v 18:00).

Náplň:

Projdeme centrem lázní, cestou si budeme všímat plžů podél zdí,
u pat stromů a pod různými předměty. Exkurzi zakončíme u hřbitova
na samém okraji města. Budeme sledovat, jak se mění druhové
zastoupení směrem od centra ven z města. V případě volného času se
podíváme i do zalesněného údolí potoka nad hřbitovem.

Průvodci:

Libor Dvořák (Tři Sekery) a Mgr. Kateřina Dvořáková (ZO ČSOP Kladská)

Kontakt:

L. Dvořák, tel.: 608 172 434

Čas:

15:30

Bude zajištěn doprovodný program pro děti formou tematických

Poznámka: her a pracovních listů pro předškolní i školní děti. Nebojte se s dětmi
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přijít, trasa je nenáročná a určitě se nudit nebudou!

FESTIVAL PTACTVA
NA ANENSKÝCH RYBNÍCÍCH
Den:

sobota 5. října 2019

Místo:

Sraz v 9:15 na vlakovém nádraží v Plané u Mariánských Lázní.

Doprava:

TAM: vlak Cheb (8:33) – Mariánské Lázně (8:52) – Planá (9:03); Plzeň
(8:05) – Stříbro (8:30) – Planá (8:52); Tachov (8:32) – Planá (8:49).
ZPĚT: vlak Planá (12:53) – Mariánské Lázně (13:04) – Cheb (13:24);
Planá (13:05) – Stříbro (13:26) – Plzeň (13:54); Planá (13:08) –
Tachov (13:26).

Trasa:

Rybníky v okolí Plané (nenáročná trasa s délkou cca 8 km).

Náplň:

Vycházka do polí, luk a k rybníkům v okolí Plané za poznáním a určováním zejména vodních a mokřadních ptáků v době podzimního
tahu. Možnost vyzkoušet si pozorování ptáků stativovým dalekohledem (délka exkurze je předpokládaná cca 3 hodiny).

Průvodci:

RNDr. Pavel Jaška, Ph. D. (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les),
Pavel Liška (PřF JU České Budějovice) a RNDr. Milena Prokopová, Ph. D.
(AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les)

Kontakt:

M. Prokopová, tel.: 725 724 956

Poznámka:

Vhodná nepromokavá obuv a oblečení do terénu, dalekohled je
výhodou.

9:15

ŘÍJEN

Čas:

Festival ptactva na Anenských rybnících. Foto: L. Lorencová.

CESTOU VELKÝCH STROMŮ
KOLEM LAZŮ
Den:

sobota 5. října 2019

Místo:

Sraz v 10:00 v osadě Lazy (u Lázní Kynžvartu) u odbočky na Kladskou,
před zpustlým domem čp. 51.

Doprava:

TAM a ZPĚT: pouze individuální.

Trasa:

Lazy – Pastýřský buk, dál přes pastviny (či kolem po silnici) do zaniklé Horní Žitné, po červené a modré turistické značce na zaniklé Dolní
Lazy. Dolní cestou údolím Velké Libavy zpět na Lazy (délka 9–12 km
podle průchodnosti pastvin, cca 6 hodin).

Náplň:

Památné a pozoruhodné stromy Slavkovského lesa – druhý
nejsilnější smrk v ČR, druhá největší jedle Slavkovského lesa, třešňová
brána na Horní Žitné, esovitá lípa, Pastýřský buk. Ukázka měření
a dokumentace starých stromů.

Průvodce:

RNDr. Jaroslav Michálek (Muzeum Sokolov)

Kontakt:

J. Michálek, tel.: 352 324 024 nebo 720 507 547

Čas:

10:00

Poznámka: Vhodná je pevná obuv i do vlhka, košík na houby, svačina a fotoaparát.
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PTAČÍ FESTIVAL
– JIVJANSKÉ RYBNÍKY
Den:

neděle 6. října 2019

Místo:

Sraz v 7:30 u radnice v Holýšově nebo v 8:00na hrázi Jivjanského
rybníka.

Trasa:

Vycházka okolo soustavy Jivjanských rybníků (konec cca ve 12 hodin).

Náplň:

Pozorování protahujícího, hlavně vodního a mokřadního ptactva.

Průvodce:

Libor Schröpfer (Holýšovský ornitologický klub)

Kontakt:

L. Schröpfer, tel.: 732 370 036

Poznámka:

Teplé oblečení, dalekohled a pevnou obuv (nejlépe holínky) s sebou.
Vycházka se koná za každého počasí, občerstvení zajištěno.

Čas:

7:30

ŘÍJEN

PO STOPÁCH ZANIKLÝCH SÍDEL
Den:

neděle 6. října 2019

Místo:

Sraz v 10:00 v obci Nové Domky na autobusové zastávce Rozvadov,
Nové Domky.

Doprava:

TAM a ZPĚT: pouze individuální.

Trasa:

Vycházka přes Nové Domky a Hraničky a další zaniklá sídla. Cesta
povede po nezpevněných stezkách, místy podmáčených (délka
cca 10 km).

Náplň:

Historicko – přírodovědná vycházka zaměřená na zaniklá sídla, která
dnes pohltila příroda. Během vycházky například uvidíme památník
z 1. světové války, dřevěný dům z Kolowratovy továrny, památník
želené opony, bývalou kasárnu Pohraniční stráže, zbytky usedlostí,
ale i bobří hráze.

Průvodce:

RNDr. Evžen Kůs (ZOO Praha)

Kontakt:

M. Prokopová, tel.: 725 724 956

Čas:

10:00

Poznámka: Nepromokavou obuv a oblečení do terénu. Svačinu a pití s sebou.

HLODAVEC Z VALČE, EVROPSKÝ
PALEONTOLOGICKÝ UNIKÁT,
A JINÉ NÁLEZY Z OKOLÍ VALČE
Den:

pátek 11. října 2019

Místo:

Státní zámek Valeč, sál ve správní budově u zámku.

Náplň:

Přijďte se dozvědět více o unikátním evropském paleontologickém
nálezu, a to o tzv. hlodavci z Valče. Jde pravděpodobně o první
zkoumanou fosilii savce na světě, kterou naši předkové považovali
za důkaz biblické potopy světa. Jejímu zkoumání se věnoval mimo
jiné slavný francouzský přírodovědec Georges Cuvier; z českých vědců
především prof. Oldřich Fejfar. Z okolí Valče pochází i celá řada jiných
vzácných paleontologických nálezů, a i těm se budeme na přednášce
věnovat.

Čas:

Přednášející: RNDr. Boris Ekrt (Národní muzeum, Praha)
Kontakt:
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A. Zemanová, tel.: 725 524 129

Poznámka: Další podrobnosti na www.zamek-valec.cz.

17:30

POZNÁVÁNÍ PODZIMNÍCH HUB
– ZAMYKÁNÍ LESA NA ZELENÉ HOŘE
Den:

sobota 12. října 2019

Místo:

Sraz v 9:00 pod Chebským hradem u dřevěné kryté lávky přes řeku.

Doprava:

TAM: vlak M. Lázně (7:47) – Cheb (8:17); vlak K. Vary (7:30) – Cheb
(8:21).
ZPĚT: vlak Cheb (15:10, 16:33) – Mariánské Lázně (15:40, 16:52);
vlak Cheb (15:59, 16:29) – K. Vary (16:51, 17:13).

Trasa:

Myslivna – lesem po vrstevnicové cestě na vrchol Zelené hory a zpět
do Chebu přes Zátiší (délka cca 10 km).

Náplň:

Houbařská exkurze s pořadateli tradiční výstavy hub v Mariánských
Lázních zaměřená na poznávání podzimních hub s malou výstavou
na vrcholu Zelené hory. Po výstavce bude uzamčen les symbolickým
klíčem. Tradičně bude rozdělán oheň, špekáčky sebou.

Průvodci:

členové Mykologického klubu Slavkovský les

Kontakt:

J. Pošmura, tel.: 723 091 620

Čas:

9:00

Poznámka: Vhodné oblečení a obuv do terénu, košík na houby! Špekáčky!

NA HOUBY DO ČESKÉHO LESA
sobota 12. října 2019

Místo:

Sraz v 9:00 u východiště červené turistické trasy (Vranovské sedlo,
49°28‘23“N, 12°43‘44“E).

Doprava:

TAM a ZPĚT: pouze individuální.

Trasa:

Z Vranovského sedla po červeném turistickém značení – Baarovou
cestou až k zřícenině Starý Herštejn (délka trasy cca 4 km, odhadovaný konec cca 14 hod.).

Náplň:

Mykologická vycházka do Přírodní rezervace Starý Hirštejn.

Průvodce:

Mgr. Luboš Zelený (NP Šumava)

Kontakt:

L. Lorencová, tel.: 725 141 686

Čas:

9:00

ŘÍJEN

Den:

Nezapomeňte košíky na houby! Nasbírané úlovky budou použity

Poznámka: na výstavu hub, která se uskuteční v neděli 13. října od 9 hodin

v Domě přírody v Klenčí pod Čerchovem.

VÝSTAVA HUB
V KLENČÍ POD ČERCHOVEM
Den:

neděle 13. října 2019

Místo:

Dům přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem.

Náplň:

Výstava běžných i méně známých druhů vyšších hub v Českém
lese spojená s výstavou fotografií hub německé fotografky Elfriede
Kellnhofer a přednáškou na téma „Houby smrčin“.

Čas:

9:00–15:00

Přednášející: Mgr. Luboš Zelený (NP Šumava)
Kontakt:

L. Lorencová, tel.: 725 141 686

Poznámka:

Během výstavy od 9 do 15 hodin bude k dispozici mykologická
poradna. Houby k určení noste celé a neočištěné!
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ŘÍJEN

LÁZEŇSKÝ FESTIVAL JABLEK
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Den:

neděle 13. října 2019

Místo:

Kolonáda v Mariánských Lázních.

Náplň:

Osmý ročník festivalu na oslavu podzimní sklizně jablek a hrušek
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 2018. Foto: P. Jiran.

MEZINÁRODNÍ DEN
ARCHEOLOGIE V CHEBU
Den:

sobota 19. října 2019

Místo:

Dvůr centrálního depozitáře Muzea Cheb (náměstí Baltazara
Neumanna 1, Cheb, 50°4‘55“N, 12°22‘19“E).

Doprava:

TAM a ZPĚT: pouze individuální.

Trasa:

Areál zahrady (možno přijít kdykoli, náplň na cca 2 hodiny).

Náplň:

Seznámení s archeologií a archeologickými nálezy chebského muzea
v neformální atmosféře. Budou připraveny rekonstrukce historických
artefaktů, které si budete moci vyzkoušet a prozkoumat. Umožníme
Vám prohlédnout si skutečné nálezy a poznat, jak současná archeologie funguje.

Průvodci:

Mgr. Michal Beránek a Mgr. Markéta Janáková (oba Muzeum Cheb)

Kontakt:

M. Beránek, tel.: 736 754 830 nebo beranek@muzeumcheb.cz

Čas:

10:00–16:00

Záchranný archeologický výzkum, 3. 5. 2016. Foto: M. Beránek.

SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ
PŘÍRODY KARLOVARSKA
Den:

pátek na konci října 2019*

Místo:

Krajská knihovna Karlovy Vary, sál Dvory (Závodní 378).

Náplň:

Již tradiční, v pořadí osmý ročník, setkání přátel přírody v Karlových
Varech. Jde o pásmo krátkých přírodovědných přednášek pro širokou
veřejnost. Přijďte se seznámit s novými zajímavými pozorováními
a objevy z přírody Karlovarského kraje.

Kontakt:

J. Matějů, tel.: 730 553 884

Poznámka:

*Termín bude včas upřesněn na
www.slavkovskyles.ochranaprirody.cz nebo kvmuz.cz.

16:00

ŘÍJEN

Čas:

Setkání přátel Karlovarska. Foto: J. Matějů.

SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ ČESKÉHO LESA
Den:

čtvrtek 31. října 2019

Místo:

Muzeum Českého lesa v Tachově (třída Míru 447).

Náplň:

Setkání všech přátel a příznivců Českého lesa od profesionálních
přírodovědců až po širokou veřejnost. Můžete se těšit na zajímavé
přírodovědné a historické přednášky týkajících se Českého lesa.

Kontakt:

P. Řepa, tel.: 604 194 010

Poznámka:

Podrobný program s tématy přednášek bude k dispozici na webových
stránkách www.muzeum.tachov.cz a www.ceskyles.ochranaprirody.
cz. Na akci jsou srdečně zváni všichni, kteří se zajímají o přírodu
v Českém lese.

Čas:

17:00

Den:

sobota 9. listopadu 2019

Místo:

Dům přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem.

Náplň:

Výstava fotografií na téma „Odkaz předků“ a slavnostní vyhlášení
výherců fotosoutěže.

Kontakt:

M. Kobesová, tel.: 702 169 891

Čas:

14:00

Poznámka: Výstava fotografií potrvá v Domě přírody až do 1. 1. 2020.

LISTOPAD

VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ
„ODKAZ PŘEDKŮ“

LISTOPAD

NAPŘÍČ SLAVKOVSKÝM LESEM
Den:

neděle 17. listopadu 2019

Místo:

Sraz v 9:30 na kolonádě v Mariánských Lázních.

Doprava:

TAM: vlak Plzeň (8:05) – Mariánské Lázně (9:05); vlak Karlovy Vary
(7:30) – Cheb (8:21), vlak Cheb (8:33) – Mariánské Lázně (8:52),
délka pěšky cca 25 min. na kolonádu.
ZPĚT: vlak Bečov n. T. (15:32, 17:37, 19:59, 21:59) – Mariánské Lázně
(16:16, 18:21, 20:43, 22:43); vlak Bečov n. T. (15:18, 17:23, 19:59,
21:59) – Karlovy Vary (15:48, 17:53, 20:28, 22:28).

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:

Vydejte se s námi na již šestý ročník pochodu napříč Slavkovským
lesem, 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, Ph. D. a Mgr. Jana Rolková (oba AOPK ČR, RP Správa
CHKO Slavkovský les)

Kontakt:

P. Jaška, tel.: 602 213 347

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.

ZA ZIMNÍMI HOUBAMI
DO PŘÍRODNÍ REZERVACE DIANA
Den:

sobota 30. listopadu 2019

Místo:

Sraz v 9:30 v obci Diana na autobusové zastávce Diana nedaleko
kapličky.

Doprava:

TAM a ZPĚT: pouze individuální.

Trasa:

Vycházka do Přírodní rezervace Diana, povede i mimo značené cesty
(délka cca 5 km, odhadovaný konec ve 14 hodin).

Náplň:

Exkurze bude zaměřená na zimní houby Přírodní rezervace Diana,
zejména na dřevní houby.

Průvodce:

Mgr. Luboš Zelený (NP Šumava)

Kontakt:

L. Lorencová, tel.: 725 141 686

Poznámka: Obuv a oblečení do terénu.
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Čas:

Čas:

9:30

PROČ VYMÍRAJÍ DRUHY
A PROČ JSME NEMOCNÍ
Den:

středa 4. prosince 2019

Místo:

Správa CHKO Slavkovský les (Hlavní 504, Mariánské Lázně).

Náplň:

Přednáška o stavu přírody u nás, ale i ve světě, a jak to všechno souvisí s lidským zdravím. Dotkneme se např. vlivu globálního oteplování
na biotu, povíme si o devastaci přírodního prostředí zemědělstvím
a vlivu polutantů na organismy včetně člověka.

Čas:

18:00

Přednášející: RNDr. Pavel Jaška, Ph. D. (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)

P. Jaška, tel.: 602 213 347

VÁNOČNÍ KUFROVÁNÍ
Den:

pondělí 30. prosince 2019

Místo:

Sraz ve 12:30 v Domě přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem.

Náplň:

Stopovačka pro děti na téma: „Zvířata v zimě“ (konec cca v 15 hodin).

Kontakt:

M. Kobesová, tel.: 702 169 891

Čas:

12:30

Poznámka: Teplá obuv a oblečení do terénu.

PTÁCI V ZIMĚ NESPÍ
Den:

úterý 31. prosince 2019

Místo:

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

Trasa:

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

Náplň:

Vycházka městem Tachov spojená s pozorováním zimujících ptáků
a pátráním po vzácnějších návštěvnících. Za příznivého počasí bude
proveden odchyt ptáků do sítí a jejich následná prezentace. Pro
návštěvníky bude připraveno malé občerstvení v klášterní zahradě
a naučné hry pro děti. Hlavním cílem je setkání milovníků přírody před
koncem roku a zhodnocení ornitologických úspěchů za uplynulý rok.

Průvodci:

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

Kontakt:

P. Řepa, tel.: 604 194 010

Čas:

PROSINEC

Kontakt:

10:00

Poznámka: Teplé oblečení, dalekohled výhodou.

Dům přírody Slavkovského lesa na Kladské
…objevte zapomenuté prameny minerálních vod
v nekonečných lesích a mokřadech Slavkovského lesa
• trvalá interaktivní expozice o přírodě a historii
Slavkovského lesa, jež představuje stěžejní
přírodní fenomény CHKO – minerální prameny,
rašeliniště, hadce společně s mokřadními
loukami a lesy.
• 3D film o Slavkovském lese ke shlédnutí jen zde

• jedinečné propojení s naučnou stezkou
• informační bod, odkud můžete vyrazit přímo
do přírody
• skvělý tip pro školní výlety a rodinné vycházky
• akce pro veřejnost

Otevírací doba: květen – říjen út – ne 10:00 – 18:00
www.dumprirody.cz/dum-prirody-slavkovskeho-lesa

NA AKCE VÁS ZVOU:

MEZI LESY, z.s.

ZO ČSOP Sylva Lunae

Městské muzeum
Mariánské Lázně

ZO ČSOP Kladská

MUZEUM SOKOLOV

MUZEUM
KARLOVY VARY

ZO ČSOP Tachov

MUZEUM
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

4. ZO ČSOP Cheb

KLENČÍ
POD ČERCHOVEM

www.kr-karlovarsky.cz
Vydání kalendáře akcí bylo podpořeno Karlovarským krajem.
Akce v Chebu a okolí jsou finančně podporovány městem Cheb.
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v Klenčí pod Čerchovem
ČESKÉHO LESA

... vstupní brána do Českého lesa

Foto: J. Ševčík

NABÍDKA
DOMU PŘÍRODY
ČESKÉHO LESA:

PRAHA
PLZEŇ
KLENČÍ
POD
ČERCHOVEM

NÜRNBERG
WALDMÜNCHEN
REGENSBURG

PASSAU

trvalá interaktivní expozice "Proměna krajiny Českého lesa v čase“
vzdělávací programy a hry zaměřené na přírodu Českého lesa,
ochranu životního prostředí a vnímání krajiny
pro školy i neorganizované skupiny a jednotlivce
kulturní programy, prezentace regionálních produktů
tradičních řemesel a místního folklóru
tématické přednášky, výstavy, projekce a tvůrčí dílny
knihovna Českého lesa

Otevřeno: duben – září
říjen – březen

www.klenci.cz

út – ne 9:00 – 17:00
út – pá 10:00 – 16:00

www.dumprirody.cz/dum-prirody-ceskeho-lesa

Máte-li zájem o pravidelné zasílání informací o přírodovědných akcích na Chebsku,
Mariánskolázeňsku, Karlovarsku, v Českém lese a Plzeňsku,
e-mailem nebo poštou, napište nám svůj e-mail nebo adresu!

Akce v Českém lese a Plzeňsku
Martin Jiran
tel.: 720 543 084
e-mail: martin.jiran@nature.cz

Lucie Lorencová
tel.: 725 141 686
e-mail: lucie.lorencova@nature.cz
Barbora Nováková
tel.: 776 041 817
e-mail: nbarca@seznam.cz

Akce na Chebsku a Sokolovsku
Jiří Brabec
tel.: 605 240 980
e-mail: jbrabcak@seznam.cz

Akce na Mariánskolázeňsku
a Karlovarsku
Jana Rolková
tel.: 724 380 021
e-mail: jana.rolkova@nature.cz
Jan Matějů
tel.: 730 553 884
e-mail: mateju@kvmuz.cz
Pavla Tájková
tel.: 602 273 443
e-mail: info@csop-kladska.cz

https://facebook.com/PojdteDoPrirody/
www.muzeumcheb.cz/priroda
Sledujte také

www.slavkovskyles.ochranaprirody.cz
www.ceskyles.ochranaprirody.cz
www.kvmuz.cz
www.csop-kladska.cz
Změny v kalendáři akcí vyhrazeny.

