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ZPRAVODAJ
Co je nového … ?

Během  letních  prázdnin  si  můžete  vedle  vodních  radovánek  a  plánované 
dovolené  zpříjemnit  horké  dny  na  cestách  za  poznáním.  Všichni  partneři 
programu Zelená karta ČSOP pro Vás chystají zajímavé programy. A nejen to, 
v některých případech se Vám podaří uniknout z vlivu všudypřítomného vedra, 
např.  v  příjemně  chladných  budovách  muzea,  či  přítmí  jeskyní,  podzemních 
důlních expozicích nebo historií prodchnutých hradech a zámcích. Celou nabídku 
spolupracujících partnerů naleznete na webových stránkách programu Zelená 

karta  ČSOP http://zelenakata.csop.cz.                                         
Začaly velké letní prázdniny a kam s dětmi, když jsou školy a školky zavřené?  Zpravodaj Zelené karty 
ČSOP  Vám  během  letní  sezóny  nabídne  Tipy  na  víkend z  aktuální  nabídky  partnerů  programu. 
Věříme, že Vás přilákáme na cesty za kulturou či přírodou.   

Co se děje v ČSOP … 

Setkání členů a přátel ČSOP
Jste srdečně zváni na deváté Setkání členů a 
přátel ČSOP! Ve dnech 3.–5. září 2010 Vás 02/09 
ZO ČSOP Vlašim, v roce 20. výročí svého založení, 
přivítá v Kraji Blanických rytířů, v areálu 
rekreačního střediska Blaník, který se nachází ve 
Smršťově, cca 2 km od městyse Louňovice pod 
Blaníkem u Vlašimi. 

Ve  spolupráci  s  Kanceláří  ÚVR  pro  Vás 
„Vlašimáci“ připravili bohatý program (podrobně 
rozepsaný  jej  naleznete  na  stránkách 
www.csop.cz). 

Ubytování bude zajištěno v rekreačním středisku Blaník, ve zděných domcích (s pokoji o kapacitě 2 - 6 
lůžek se dvěma soc. zařízeními pro 3 pokoje) nebo chatách (10 lůžek, společné soc. zařízení). Cena 
za ubytování vč. povlečení je 185 Kč/osobu/noc. Stanovat bude možné za poplatek 100 Kč/stan/noc 
(+ poplatek pro OÚ 4 Kč/osobu/noc). Přijdete-li se psem, zaplatíte za něj poplatek 30 Kč za den.
Stravování  (včetně  vegetariánského)  bude  zajištěno  v  jídelně  RS  Blaník.  
Ceny jsou následující: 50 Kč/snídaně, 85 Kč/oběd, 70 Kč/večeře. Drobné občerstvení a nápoje bude 
možné zakoupit v objektu hlavní budovy RS. Rovněž pořádající ZO bude na místě s vlastním bufetem. 



Zelená  karta  ČSOP  doporučuje

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, Nám. J. Urbana 141/I, 337 01 Rokycany  
Vás zve na výstavu k výročí 900 let od první písemné zmínky o Rokycanech Obrazy z dějin 
královského  města  Rokycany.  Průřez  dějinami  města  a  připomenutí  významných 
osobností Rokycan u příležitosti 900 let od první písemné zmínky o Rokycanech. Otevřeno 
je denně kromě pondělí 8-12 hod. a 12.30-16 hod. 

Východočeské  muzeum  v  Pardubicích Vás  zve  na  výstavu  KLUKOVSKÝ  SEN, 
HOLČIČKÁM VSTUP DOVOLEN.  Kdo by neznal slovo angličák? Jako malí jsme po nich 
toužili.  Do  rukou  se  nám  dostávaly  různé  značky  modelů  autíček.  Výrobci  se  lišili 
použitými materiály, úrovní vypracování detailů i trvanlivostí modelů.
U některých se touha proměnila ve sběratelskou vášeň. To je i  případ pana Václava 
Blažka, který prostřednictvím výstavy umožňuje nahlédnout do světa automobilových 
modelů. Na výstavě naleznete na 3500 modelů různých značek, počínaje nejstaršími 
typy  britské  firmy  Lesney,  přes  španělské,  francouzské  a  ruské  značky, 
československými výrobky konče. Výstava je určena pro všechny, kteří si nezapomněli 
hrát. Každý pětistý návštěvník získá od muzea malý dárek v podobě modelu autíčka.

Galerie výtvarného umění v Ostravě Vás do 27. 7. 2010 zve na výstavu Sto tváří lásky - 
Grafická díla inspirovaná láskou v antické mytologii, biblických textech, ale i historii a 
literatuře. Ostravská výstava Vám ze svých sbírek nabízí širokou paletu příběhů, které 
inspirovaly umělce v průběhu staletí natolik, že je zaznamenali ve formě grafického listu. 
Setkáte se zde s díly italské a německé renesance i francouzského klasicismu. Okouzlí 
Vás ale i příběhy, jejímiž autory jsou umělci 18. a 19. století napříč Evropou – Rakušané, 
Němci, Francouzi i Angličané. Budete si moci na vlastní oči prožít starozákonní příběh 
Adama a Evy, římský románek Venuše a Adónise.   

Oblastní muzeum v Děčíně si vás dovoluje pozvat na výstavy: Spirála času - výstava 
k životnímu jubileu muzejního fotografa Vladimíra Širla a Sklo, keramika a porcelán - 
ze sbírek muzea. 

Koněpruské jeskyně nabízejí po celou návštěvnickou sezonu každé poslední pondělí v 
měsíci  (26.7.,  30.8.,  27.9.,  25.10.,  29.11.)  prohlídky  s  baterkou.  Zažijete  nevšední 
zážitek podobný tomu, jaký prožívají jeskyňáři při objevování jeskyní.  Návštěvníkům 
zapůjčíme baterky a umožníme jim s průvodci znovuobjevovat Koněpruské jeskyně. 

Jihočeské muzeum Vám doporučuje 26. 7. 2010 PROHLÍDKY ČESKÝCH  BUDĚJOVIC ZA 
LETNÍCH  ÚPLŇKŮ.  Jihočeské  muzeum  v  Českých  Budějovicích  ve  spolupráci  s 
Pohádkovým královstvím o.s. pořádají  vycházky městem pod vedením historika po 
stopách osobností,  historických míst  i  zajímavostí  města  Českých  Budějovic.  Mgr. 
LEOŠ  NIKRMAJER:  PO STOPÁCH VÝZNAMNÝCH  OSOBNOSTÍ  MĚSTA –  Jan  Valerián 
Jirsík,  Vojtěch  Lanna,  JUDr.  August  Zátka.  Sraz  účastníků  ve  21,30  hodin  před 
budovou  Jihočeského  muzea,  Dukelská  1,  České  Budějovice.  Vstupenky  možno 
zakoupit  v  Mapovém  a  turistickém  centru,  nám.Přemysla  Otakara  II.č.21,  České 
Budějovice( zvýhodněné vstupné 50,- Kč ) nebo před začátkem prohlídky  (vstupné  
60,- Kč ). Po předložení vstupenky z vycházky dostane účastník 50% slevu na vstupné 
do Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. 
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Ekotechnické  muzeum, Papírenská  6,  160  00  Praha  6   
Stará čistírna se zapojila spolu s Pražskými kolektory a Podolskou vodárnou do 
projektu  Hospodářské  komory  pod názvem Praha technická.  V  rámci  projektu 
Prahy technické má stará čistírna připraveny obsáhlejší, zajímavější a napínavější 
prohlídky,  především zážitkovou  trasu  typu  B.  Tento  připravovaný  program je 
otevřen každé úterý. 

NZM - Muzeum českého venkova - Zámek Kačina u Kutné Hory      
Dobré jídlo, dobré pití prodlužují živobytí - výstava o jídle v dějinách českých zemí. 
Výstava je věnována historii jídla, stravování a stolování v českých zemích. Zabývá se 
nejen vývojem stravovacích zvyklostí  našich předků,  ale zároveň proměnami míst, 
kde  docházelo  a  dochází  ke  konzumaci  jídla.  Návštěvníci  se  dozvědí,  že  o  výživě 
národa  rozhodovaly  především  přírodní  podmínky  -  složení  a  utváření  půdy,  
zeměpisná šířka,  nadmořská výška i podnebí. 

Tipy na víkend 

MUZEUM KONĚSPŘEŽKY - Pobočka Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Vás zve do expozice: Památky 
koněspřežní železnice na území města Českých Budějovic. Dokumentární a hrané filmy z historie koněspřežní 
stanice Č.Budějovice – Linec. Otevřeno: út–ne, svátky 9 – 12,30   13,00 – 17 hod. Vstupné: 20,- Kč; slevy 10,- Kč; 
držitelé průkazek Asociace muzeí a galerií zdarma. 

ZOO  Dvůr  Králové  zahajuje letní  sezónu,  která  probíhá  od  května  do  konce  září.  Otevřeno  je  denně  od 
9 do 18 hodin.  V případě příznivého počasí může sezóna začít už v dubnu a skončit až v říjnu. Během letní 
sezóny jsou otevřeny všechny pavilony a expozice.  Zažijte iluzi  Afriky.  Vrcholem Vaší návštěvy v ZOO Dvůr 
Králové se může stát  projížďka po  Africkém safari.  Jízda safaribusem je zahrnuta v ceně vstupného do zoo. 
Můžete se svézt i opakovaně.  

Moravské  zemské muzeum v  Brně  -  DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC  Vás  zve  na  výstavu  Moravský  kras  známý 
neznámý  odkrývá  jednu  z nejkrásnějších  a na  přírodní  zajímavosti  dodnes  nejbohatších  oblastí  Moravy. 
Tajemný  svět  jeskyní,  doklady  první  přítomnosti  člověka,  flóru  i faunu  této  mimořádné  krasové  krajiny. 
Představuje kulturně topografickou historii Moravského krasu, geologickou stavbu celého území, krasové jevy, 
rostlinná společenstva i zvířenu. Návštěvník má příležitost nahlédnout do nitra jeskyní, z nichž často vyzařuje 
tajemnost či romantika. Výstava seznamuje s dlouhou historií vývoje vztahu lidí a jeskyní od počátků lidského 
rodu až  do současnosti.  Důležitými  tématy  jsou i  objevování,  zpřístupňování  a ochrana Moravského krasu. 
Otevřeno je vždy od úterý do soboty od 9 do 17 hodin. 

Zámek Budišov u Třebíče a Moravské zemské muzeum  Vás zve k návštěvě zámku v Budišově u Třebíče. Zámek 
stojí  na  místě  bývalé  vodní  tvrze  přebudované  v  70.  letech  16.  století.  Dnešní  barokní  podobu  získal  při 
přestavbě ve 20. letech 18.  století  za hrabat  Paarů. Kolem zámku je park s bohatou sochařskou výzdobou. 
Otevřeno od května do září od středy do pátku od 8 do 13 hodin, v sobotu a v neděli od 9 do 12 a od 14 do 17 
hodin.

Muzeum přírody Český  Ráj Vás zve v sobotu 17. 7. 2010 na letní festival přírody v ráji. Od 18 hodin v nové 
klubovně Muzea přírody Český ráj v Prachově. Po deset sobotních podvečerů během prázdnin se uskuteční 
programy s nejrůznějšími náměty z přírody a historie Prachovských skal, nebude ale chybět i pozvání do míst 
vzdálenějších.

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy Vás zve 17. a 18. 7. 2010 na poslední víkend s výstavou Co slušelo 
prababičkám -  lidové kroje  středních  Čech.  Upravená verze  výstavy  o lidovém oděvu,  jež  byla  připravena 
Regionálním muzeem v Kolíně – Pracovištěm pro péči o tradiční lidovou kulturu Středočeského kraje se sídlem 
v Kouřimi ve spolupráci s ostatními muzei středních Čech. Výstava představuje krojové celky a oděvní součástky 
z vrcholné fáze jejich vývoje v 1. polovině 19. století a přibližuje jednotlivé regionální podtypy, jež se objevovaly 
ve  svátečních  variantách  na  Poděbradsku,  Boleslavsku,  Benešovsku,  Slánsku,  Berounsku,  Mělnicku,  v 
bezprostředním  okolí  Prahy  i  jinde.                                                     
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Zoologická zahrada hl. m. Prahy v sobotu 24. 7. 2010 pořádá pro děti od 10.30 hodin v divadélku Archa "Den s 
Českým rozhlasem". Kromě her, soutěží a pohádek se dočkáte i vystoupení písničkáře Petra Skoumala. 

Jihočeské muzeum pořádá pocházku - VYCHÁZKA S ENTOMOLOGEM DO OKOLÍ HLUBOKÉ NAD VLTAVOU. Sraz 
v  sobotu  24.  7.  2010  v  8.35  hodin  na  autobusové  zastávce  pod kostelem v  Hluboké  nad  Vltavou  (odjezd 
autobusu  z  Č.  Budějovic  v  8.15  hodin).  Terénní  obuv  a  svačinu  s  sebou.
Procházka - LÍČKOV (ZÁMEK), LOUNY, SLANÝ, SMEČNO (MĚSTA), vede: Hedvika Ramešová, cena 300,-Kč, odjezd 
v 6.30 hodin, příjezd mezi  20,00 - 21,00 hodinou. 

Kalendář  akcí  partnerů  ZK  ČSOP  od  července  2010
Datum, název a adresa  objektu/ akce kraj

15. 7. 2010
Národní zemědělské Muzeum v Praze, Kostelní 44, 170 00 Praha 7 
Společnou vernisáží budou zahájeny ve čtvrtek 15. července 2010 v 18 hodin výstavy "POD 
KOROUHVÍ STŘÍBRNÉHO LVA" věnovaná historii řeznického a zenářského řemesla v Čechách a "CO 
SKRÝVÁ NĚŽNÁ KRÁSA KVĚTIN", která je součástí mezinárodního projektu „Fair Flowers – květiny 
pro lidská práva“. 

Hl. m. Praha

16. 7. - 12. 12. 2010
Národní zemědělské Muzeum v Praze, Kostelní 44, 170 00 Praha 7 
Pod korouhví stříbrného lva - nová výstava Národního zemědělského muzea Praha s názvem „Pod 
korouhví stříbrného lva“ je věnována řeznickému a uzenářskému řemeslu. V Čechách dochází 
k většímu rozmachu řemesel a cechů od 13. století a mezi nimi právě řezníci postupně zaujali přední 
postavení. 

Hl. m. Praha

17. 7. 2010
Muzeum přírody Český Ráj, Prachov 37, 506 01 Jičín 
Letní festival přírody v ráji byl zahájen v sobotu 3. července v 18 hodin v nové klubovně Muzea 
přírody Český ráj v Prachově. Po deset sobotních podvečerů během prázdnin se uskuteční programy 
s nejrůznějšími náměty z přírody a historie Prachovských skal, nebude ale chybět i pozvání do míst 
vzdálenějších.

Královéhradecký

17. 7. 2010
Hrad Kámen, Kámen 1, 394 13 Kámen 
Ella, středověká hudba 

Vysočina

od 17. 7. do 31. 12. 2010
Jihočeské muzeum, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice 
SVĚT  VELEHOR OČIMA HOROLEZCE - Z FOTOARCHIVU JANA ČERVINKY. Výstava uspořádaná u 
příležitosti osmdesátých narozenin významného českého horolezce Jana Červinky je složena ze série 
fotografií, pořízených při expedicích, jež se v uplynulých 50ti letech účastnil. Expozici oživují části 
horolezecké výstroje a řada předmětů dovezených z jednotlivých expedic. 

Jihočeský

do 18. 7. 2010
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Zámek č.1, 252 63 Roztoky u Prahy 
 Co slušelo prababičkám -  lidové kroje středních Čech. Upravená verze výstavy o lidovém oděvu, jež 
byla připravena Regionálním muzeem v Kolíně – Pracovištěm pro péči o tradiční lidovou kulturu 
Středočeského kraje se sídlem v Kouřimi ve spolupráci s ostatními muzei středních Čech. Výstava 
představuje krojové celky a oděvní součástky z vrcholné fáze jejich vývoje v 1. polovině 19. století a 
přibližuje jednotlivé regionální podtypy, jež se objevovaly ve svátečních variantách na Poděbradsku, 
Boleslavsku, Benešovsku, Slánsku, Berounsku, Mělnicku, v bezprostředním okolí Prahy i jinde. 

Středočeský

23. 7. 2010
Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín 4 
Přijďte po zavíračce v 19,30 na kukandu do zoo, komentovaná prohlídka zoo po uzavření brány zoo, 
možnost vidět chování našich zvířat v klidném prostředí lesoparku,  nutno předem objednat na tel.: 
412 531 164 nebo e-mail: info@zoodecin.cz, cena za prohlídku 100 Kč dospělý, 60 Kč dítě, v případě 
velkého zájmu lze prohlídku opakovat v čase od 21,00 hod. 

Ústecký

24. 7. 2010
Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U trojského zámku 3, 170 00 Praha 7
Od 10.30 hodin proběhne v divadélku Archa "Den s Českým rozhlasem". Kromě her, soutěží a 
pohádek se dočkáte i vystoupení písničkáře Petra Skoumala. 

Hl. m. Praha
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24. 7. 2010
Jihočeské muzeum, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice 
Procházka - VYCHÁZKA S ENTOMOLOGEM DO OKOLÍ HLUBOKÉ NAD VLTAVOU. Sraz v sobotu 24. 7. 
2010 v 8.35 hodin na autobusové zastávce pod kostelem v Hluboké nad Vltavou (odjezd autobusu z 
Č. Budějovic v 8.15 hodin). Terénní obuv a svačinu s sebou.
Procházka - LÍČKOV (ZÁMEK), LOUNY, SLANÝ, SMEČNO (MĚSTA), vede: Hedvika Ramešová, cena 
300,-Kč, odjezd v 6.30 hodin, příjezd mezi  20,00 - 21,00 hodinou. 

Jihočeský

24. 7. 2010
Muzeum přírody Český Ráj, Prachov 37, 506 01 Jičín
Letní festival přírody v ráji byl zahájen v sobotu 3. července v 18 hodin v nové klubovně Muzea 
přírody Český ráj v Prachově. Po deset sobotních podvečerů během prázdnin se uskuteční programy 
s nejrůznějšími náměty z přírody a historie Prachovských skal, nebude ale chybět i pozvání do míst 
vzdálenějších. 

Královéhradecký

do 25. 7. 2010
Galerie výtvarného umění v Ostravě, Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava 1 
Sto tváří lásky - Grafická díla inspirovaná láskou v antické mytologii, biblických textech, ale i historii a 
literatuře. Ostravská výstava Vám ze svých sbírek nabízí širokou paletu příběhů, které inspirovaly 
umělce v průběhu staletí natolik, že je zaznamenali ve formě grafického listu. Setkáte se zde s díly 
italské a německé renesance i francouzského klasicismu. Okouzlí Vás ale i příběhy, jejímiž autory 
jsou umělci 18. a 19. století napříč Evropou – Rakušané, Němci, Francouzi i Angličané. Budete si moci 
na vlastní oči prožít starozákonní příběh Adama a Evy, římský románek Venuše a Adónise.     

Moravskoslezský

26. 7. 2010
Jihočeské muzeum, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice 
PROHLÍDKY TVRZE ŽUMBERK ZA LETNÍCH ÚPLŇKŮ - Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích ve 
spolupráci s Pohádkovým královstvím o.s. pořádají prohlídky pod vedením kastelána tvrze pana 
Romana Josefíka.
Vstupenky je možné zakoupit na tvrzi Žumberk, v Mapovém a turistickém centru, nám.Přemysla 
Otakara II.č.21, České Budějovice (zvýhodněné vstupné 100,- Kč ) nebo před začátkem prohlídky 
přímo na tvrzi Žumberk (vstupné  120,- Kč ). Po předložení vstupenky z prohlídky dostane účastník 
50% slevu na vstupné do Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Kontaktní osoba: Roman 
Josefík – 386 362 124 

Jihočeský

26. 7. 2010
Koněpruské jeskyně
Koněpruské jeskyně nabízejí po celou návštěvnickou sezonu každé poslední pondělí v měsíci  (26.7., 
30.8., 27.9., 25.10., 29.11.) prohlídky s baterkou. Zažijete nevšední zážitek podobný tomu, jaký 
prožívají jeskyňáři při objevování jeskyní.  Návštěvníkům zapůjčíme baterky a umožníme jim s 
průvodci znovuobjevovat Koněpruské jeskyně. 

Středočeský

26. 7. 2010
Jihočeské muzeum, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice
PROHLÍDKY ČESKÝCH  BUDĚJOVIC ZA LETNÍCH ÚPLŇKŮ. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 
ve spolupráci s Pohádkovým královstvím o.s. pořádají vycházky městem pod vedením historika po 
stopách osobností, historických míst i zajímavostí města Českých Budějovic.  Mgr. LEOŠ NIKRMAJER: 
PO STOPÁCH VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ MĚSTA – Jan Valerián Jirsík, Vojtěch Lanna, JUDr. August 
Zátka. Sraz účastníků ve 21,30 hodin před budovou Jihočeského muzea, Dukelská 1, České 
Budějovice. Vstupenky možno zakoupit v Mapovém a turistickém centru, nám.Přemysla Otakara II.č.
21,  České Budějovice( zvýhodněné vstupné 50,- Kč ) nebo před začátkem prohlídky  (vstupné  60,- 
Kč ). Po předložení vstupenky z vycházky dostane účastník 50% slevu na vstupné do Jihočeského 
muzea v Českých Budějovicích. 

Jihočeský

31. 7. 2010
Muzeum přírody Český Ráj, Prachov 37, 506 01 Jičín
Letní festival přírody v ráji byl zahájen v sobotu 3. července v 18 hodin v nové klubovně Muzea 
přírody Český ráj v Prachově. Po deset sobotních podvečerů během prázdnin se uskuteční programy 
s nejrůznějšími náměty z přírody a historie Prachovských skal, nebude ale chybět i pozvání do míst 
vzdálenějších. 

Královéhradecký

do 31. 7. 2010
NZM - Muzeum českého venkova - Zámek Kačina u Kutné Hory, Sv. Mikuláš 51, 284 01 Kutná Hora 
Dobré jídlo, dobré pití prodlužují živobytí - výstava o jídle v dějinách českých zemí. Výstava je 
věnována historii jídla, stravování a stolování v českých zemích. Zabývá se nejen vývojem 
stravovacích zvyklostí našich předků, ale zároveň proměnami míst, kde docházelo a dochází ke 

Středočeský
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konzumaci jídla.  Návštěvníci se dozvědí, že o výživě národa rozhodovaly především přírodní 
podmínky - složení a utváření půdy,  zeměpisná šířka,  nadmořská výška i podnebí. 
do 1. 8. 2010
Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc
Vás zve na  výstavy: Stalo se v zemi české… /Jak se učil dějepis - Výstava ze sbírek Vlastivědného 
muzea v Olomouci a Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze
Cesta do hlubin študákovy a kantorovy duše /Spisovatel a pedagog Jaroslav Žák - Výstava 
Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze

Olomoucký

2. 8. 2010
Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U trojského zámku 3, 170 00 Praha 7 
Taťulda, zasloužilý otec, samec emu australského slaví narozeniny. Pozornost si zaslouží ale i další 
vzorný otec, kasuár přilbový jménem Kašík. Kdo z návštěvníků dorazí do Zoo Praha na kole a s 
přilbou, bude mít vstup za 1 Kč.

Hl. m. Praha

6. - 15. 8. 2010
Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí 
Letní astronomický tábor - Hvězdárna Valašské Meziříčí pořádá pravidelně v letních měsících 
astronomický tábor pro mládež. V roce 2010 jsou plánovány dva turnusy: 9. – 18. 7. 2010 (pro 
mládež ve věku 9 až 14 let) a 6. až 15. 8. 2010 (pro mládež ve věku 15 až 18 let). Letní astronomický 
tábor bude realizován v areálu hvězdárny a je určen zájemcům o astronomii, astronomická 
pozorování, přírodu, sport, soutěžení, výlety atd. Kontaktní osoba – Bc. Radek Kraus, e-mail: 
rkraus@astrovm.cz, tel. 571 611 928. Podrobnější informace najdete na http://www.astrovm.cz. 

Zlínský

7. 8. 2010
Muzeum přírody Český Ráj, Prachov 37, 506 01 Jičín 
Letní festival přírody v ráji byl zahájen v sobotu 3. července v 18 hodin v nové klubovně Muzea 
přírody Český ráj v Prachově. Po deset sobotních podvečerů během prázdnin se uskuteční programy 
s nejrůznějšími náměty z přírody a historie Prachovských skal, nebude ale chybět i pozvání do míst 
vzdálenějších.

Královéhradecký

6. - 15. 8. 2010
Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí 
Letní astronomický tábor - Hvězdárna Valašské Meziříčí pořádá pravidelně v letních měsících 
astronomický tábor pro mládež. V roce 2010 jsou plánovány dva turnusy: 9. – 18. 7. 2010 (pro 
mládež ve věku 9 až 14 let) a 6. až 15. 8. 2010 (pro mládež ve věku 15 až 18 let). Letní astronomický 
tábor bude realizován v areálu hvězdárny a je určen zájemcům o astronomii, astronomická 
pozorování, přírodu, sport, soutěžení, výlety atd. Kontaktní osoba – Bc. Radek Kraus, e-mail: 
rkraus@astrovm.cz, tel. 571 611 928. Podrobnější informace najdete na http://www.astrovm.cz.

Středočeský

do 25. 8. 2010
Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc 
Proměny v čase - Výstava k 50. výročí založení ZUŠ Miloslava Stibora v Olomouci 

Olomoucký

do 25. 8. 2010
Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc 
Proměny v čase - Výstava k 50. výročí založení ZUŠ Miloslava Stibora v Olomouci 

Olomoucký

do 26. 10. 2010
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice 
PTÁCI PARDUBIC NA POŠTOVNÍCH ZNÁMKÁCH - poněkud netradiční expozice, přibližující ptačí druhy 
zjištěné na území města Pardubice, je instalována ve výstavní chodbě u rytířských sálů pardubického 
zámku. Těžištěm výstavy je sbírka poštovních známek Miloslava Cabrnocha, kterou doplňují kresby 
ptáků Alice Janečkové. 

Pardubický

Kalendář akcí partnerů programu Zelená karta ČSOP, který je pravidelně aktualizován, naleznete na stránkách http://zelenakarta.csop.cz

Kontakt:
Český svaz ochránců přírody – Kancelář ÚVR, Michelská 5, Praha 4,  info@csop.cz, zelenakarta@csop.cz, kamik@csop.cz
http://www.csop.cz, http://zelenakarta.csop.cz; 
Text a grafika: Katřina Mikešová , Praha  2010
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