Program setkání ČSOP
6. - 8. 9.2019

Pátek 6. 9.
Od 14 hodin příjezd do rekreačního střediska Vanov, registrace účastníků, ubytování,
cca od 15:00 začátek přednášek, aktivity nejen pro děti, výstavy prací ze soutěží,
večer možnost posezení u ohně
Přednášky:
15:00 - 16:00 Drahé kameny Vysočiny - RNDr. Karel Malý, Ph.D., ředitel Muzea Vysočiny
16:30 – 17:30 Ptáci Vysočiny a jejich ochrana – Vojtěch Kodet, ČSO pobočka Vysočina
18:00- 18:30 Slavnostní zahájení
18:30 - 20:30 večeře
20:00 – 23:00 – posezení o ohně, volná zábava
20:30 – 22:00 – odchyt a kroužkování sýce rousného – pouze za příznivého počasí (nesmí
foukat), lokalita 5 km od Vanova, ideálně popojet autem na místo odchytu (Filip Hruška ČSOP
Jihlava)

Sobota 7.9.
7:30-8:30 – snídaně + balíčky na cestu
EXKURZE:
1) 9:00 – 16:00 Za květenou Mrzatce
Celodenní pěší botanická exkurze do okolí Mrzatce. Oblast stejnojmenného rybníka a
nejbližšího okolí je významná výskytem kriticky ohrožené pobřežnice jednokvěté.
Dále zde můžeme najít ostřici šáchorovitou, úpor trojmužný, bahnička vejčitá, vachta
trojlistá, zábělník bahenní či rdest kadeřavý. (Ester a Libor Ekrtovi)
2) 9:00 – 16:00 Radonínské lokality
Celodenní exkurze autobusem na lokality pod správou ČSOP Kněžice. Dlouho
opuštěný pastevní areál skýtá nepřebernou mozaiku velice různých a z hlediska
přírodního různě zachovalých ploch. Střídají se zde na prudkých stráních suché
trávníky s porosty mateřídoušek, devaterníku velkokvětého a pupav bezlodyžných.
Vlhké místa kolem potoka představují pozůstatky, kdysi jistě krásně květnatých,
vlhkých luk se starčkem potočním, tužebníkem nebo ostřicí zobánkatou. Ovce tu
postupně „čistí“ i ta nejhorší místa, pastviny se postupně rozšiřují a z kopřiv a trní

vystupují dávné pozůstatky lidské dřiny. Starý křížek, kamenné zídky, cesty a nebo
třeba staleté jabloně a třešně.
(Ing. Václav Křivan, ČSOP Kněžice)
3) 9:00 – 16:00 Dačicko – údolím Vápovky
Celodenní exkurze autobusem. Údolí Vápovky a jejích přítoků mezi obcemi Červený
Hrádek, Jersice a Bílkov u Dačic patří z botanického i zoologického pohledu k
nejzajímavějším a nejcennějším částem regionu severovýchodního Dačicka a
jihovýchodního Telčska. Jedná se o poslední oblast, kde se v rámci celého regionu
zachoval velký počet xerotermních společenstev vázaných na jižně, jihovýchodně a
jihozápadně orientované svahy údolí. Lokalita je v péči pozemkového spolku
Chaloupky.
(Mgr. Aleš Jelínek, ČSOP Kněžice)
4) 9:00 – 16:00 archeologická exkurze
Okruh k zřícenině hradu Štamberk. Štamberk (původně Šternberk) je zřícenina hradu z
poslední čtvrtiny 13. století, nacházející se ve výšce 695 m n. m. na jižním úbočí kopce
Vrch (726 m n. m.) nad Řásnou v okrese Jihlava v kraji Vysočina.
(Mgr. Milan Vokáč)
Doprovodný program:
17:00 – 18:30 „Přírodní zahrady“ – výstava a workshop – vyrábění z přírodních materiálů
(Iva Musilová, ČSOP Jihlava)
17:00 – 18:30 Telč - individuální prohlídka, pro mobilní zájemce (vlastním autem), den
památek UNESCO, zámek
17:00 – 18:30 Studánky prezentace (Jaroslav Kněžíček, ČSOP Jihlava)
17:00 – 19:30 Hydrobiologie – lovení v rybnících + možnost podvečerní a večerní besedy o
činnosti spolku a vůbec o Vysočině (Jan Dvořák, Mokřady z.s.)
18:30-19:30 - večeře
19:30 – 22:00 – posezení u ohně
21:00- 24:00 odchyt hmyzu na světlo (Ing. Václav Křivan)

Neděle 8.9.
7:30-8:30 – snídaně
9:00 – 14:00 pěší exkurze do Roštejnské obory (start obec Doupě) Ing. Václav Křivan
9:00 – 14:00 pěší exkurze do okolí Javořice (start v Klatovci) – Mgr. Aleš Jelínek
9:00 – 14:00 prohlídka Telče (Mgr. Miloslav Záškoda, NPÚ Telč)
9:00 – 14:00 záchranná stanice Telč (Pavel Dvořák)

