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ZPRAVODAJ
Co je nového … ?

Letní prázdniny se přehouply do druhé poloviny a počasí se mění témeř každou 
hodinu.  I v těchto dnech mají všichni partneři programu Zelená karta ČSOP pro 
Vás  nachystané  zajímavé  programy.  Celou  nabídku  spolupracujících  partnerů 
naleznete  na  webových  stránkách  programu  Zelená  karta  ČSOP 
http://zelenakata.csop.cz.                                         
Nezapomeňte  na  letní  rubriku  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 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. 

Jeskyně  Výpustek  pod Správou  jeskyní  Moravského  krasu  ve  spolupráci  s 
ochotnickým sdružením Křoví (Křtinský ochotnický výkvět) Vás srdečně zvou na 
Oživenou historii  jeskyně Výpustek (prohlídky s  hranými scénkami z historie 
využívání  jeskyně)  v  areálu  jeskyně  Výpustek.  Čas  prohlídek:  17.00,  17.45, 
18.30, 19.15, 20.00). Bližší informace a rezervace prohlídek: tel: 516439111, e-
mail:vypustek@caves.cz 

Jeskyně  Na  Špičáku  pořádá  10.  Evropskou  noc  pro  netopýry. Začátek  v  18 
hodin.  Akce  je  určena  široké  veřejnosti,  která  dává,  díky  různorodému 
programu  připraveného  odborníky,  možnost  seznámit  se  s létajícími  savci, 
s jejich výzkumem, ochranou a dosavadními poznatky o jejich životě. Přednáška 
je doplněna ukázkami detektorování a nahrávek hlasů netopýrů, během akce se 
provádí  odchyt  do  nárazových  sítí  a  prezentace  odchycených  zvířat,  nechybí 
soutěže pro děti a prohlídka jeskyně s baterkami. Pořádají: ČESON, AOPK  ČR a 
Správa jeskyně Na Špičáku. BLIŽŠÍ INFORMACE:  584 423 129, 602 295 562 nebo 
na www.caves.cz. 

Muzeum  Prostějovska v Prostějově pořádá výstavu „Velký Kosíř – příroda a 
lidé“.  Tato  výstava,  která  je  pokračováním  dlouholeté  spolupráce 
s Ekocetrem  Iris,  byla  v hlavní  budově  prostějovského  muzea  otevřena  1. 
dubna a potrvá až do 14. listopadu letošního roku. Realizace výstavy proběhla 
za finanční podpory Města Prostějova. Velký Kosíř není jen název nejznámější 
hanácké hory, ale i označení přírodního parku, který na svém území nabízí 
díky  kombinaci  mnoha  jedinečných  přírodních  podmínek  řadu  unikátních 
rostlin a živočichů, ale velmi zajímavý je i geologický podklad celého území a 
také jeho pravěké osídlení. 

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  24.  8.  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. PhDr. IVO HAJN : PO STOPÁCH KONĚSPŘEŽNÍ ŽELEZNICE. 
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 
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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. 

V  tvrzi  Bouda 20.-22.  srpna  2010  se  koná  vzpomínková  akce  CIHELNA 
zaměřená na vojenskou historii a vojenskou techniku z minulého století. 
Jejím cílem je připomínat skutečnost, že svobodu lze ztratil lehce, těžká je 
však  cesta  k  jejímu  znovunabytí.  Hlavním  bodem  programu  je  několik 
bojových ukázek v režii  vojenskohistorických klubů převážně s tématem 
druhé  světové  války,  dále  pak  presentace  AČR,  integrovaného 
záchranného  systému,  výstavy  vojenské  historické  techniky  a  mnoho 
dalšího.   Svým  pojetím,  rozsahem,  tradicí  a  tématy  patří  mezi 
nejvýznamnější akce tohoto zaměření v ČR. Díky prostředí a historickým 
reáliím je jinde ve stejném rozsahu a kvalitě neopakovatelná. 
Více informací lze nalézt na: www.akcecihelna.com.

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 

VÝCHODOČESKÉ   MUZEUM   V  PARDUBICÍCH  –  Výstava  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.                                            
Dne 25. září proběhne od 15:00 hod. komentovaná prohlídka výstavy pod vedením sběratele pana 
Václava  Blažka.  Pokud  Vás  zajímá  svět  angličáků  a  chcete  o  něm  zjistit  více,  přijďte  se  zeptat 
odborníka na sbírání automobilových modelů.

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. 

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích Vás zve v sobotu 21. 8. 2010  na Procházku - KLENOVÁ 
(HRAD), PŘEŠTICE (CHRÁM, MUZEUM), ROKYCANY (MUZEUM, MOHYLA), MIROŠOV (VODNÍ HAMR), 
DOBŘÍV (HEREC JINDŘICH MOŠNA),  Vede:  Hedvika Ramešová, cena 300,-Kč,  odjezd v 6,30 hodin, 
příjezd mezi 20,00 -21,00 hodinou.   
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Zoologická zahrada Děčín -  Pastýřská stěna, Vás v sobotu 2. 8. 2010  zve od 14.00 h do 16.00 h  
do POHÁDKOVÉ ZOO - v děčínské zoo si  dají  dostaveníčko pohádkové bytosti,  projděte si  cestu  
za pokladem plnou nástrah (soutěží), odměnou bude nejen legrace, k poslechu hraje skupina U-STYLE 

Muzeum přírody Český Ráj Vás zve v sobotu 21. 8. 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.                                          

Vlastivědné muzeum v Olomouci Vás zve na poislední víkend v srpnu na výstavu Rwanda: národní 
parky a lidé - Výstava fotografií doc. MUDr. Jaroslava Bačovského, CSc.                                             

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

14. 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

18. 8. 2010
Jeskyně Výpustek
Správa jeskyní Moravského krasu ve spolupráci s ochotnickým sdružením Křoví (Křtinský ochotnický 
výkvět) Vás srdečně zvou na Oživenou historii jeskyně Výpustek (prohlídky s hranými scénkami z historie 
využívání jeskyně) v areálu jeskyně Výpustek. Čas prohlídek: 17.00, 17.45, 18.30, 19.15, 20.00). Bližší 
informace a rezervace prohlídek: tel: 516439111, e-mail:vypustek@caves.cz 

Jihomoravský

20. 8. 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 h 

Ústecký

20. 8.  2010
Jeskyně Na Špičáku
pořádá 10. Evropskou noc pro netopýry. Začátek v 18 hodin.  Akce je určena široké veřejnosti, která dává, 
díky různorodému programu připraveného odborníky, možnost seznámit se s létajícími savci, s jejich 
výzkumem, ochranou a dosavadními poznatky o jejich životě. Přednáška je doplněna ukázkami 
detektorování a nahrávek hlasů netopýrů, během akce se provádí odchyt do nárazových sítí a prezentace 
odchycených zvířat, nechybí soutěže pro děti a prohlídka jeskyně s baterkami. Pořádají: ČESON, AOPK  ČR 
a Správa jeskyně Na Špičáku. BLIŽŠÍ INFORMACE:  584 423 129, 602 295 562 nebo na www.caves.cz. 

Olomoucký

20. - 22. 8. 2010
Dělostřelecká tvrz Bouda 
V Tvrzi Bouda se koná vzpomínková akce CIHELNA zaměřená na vojenskou historii a vojenskou techniku z 
minulého století. Jejím cílem je připomínat skutečnost, že svobodu lze ztratil lehce, těžká je však cesta k 
jejímu znovunabytí. Hlavním bodem programu je několik bojových ukázek v režii vojenskohistorických 
klubů převážně s tématem druhé světové války, dále pak presentace AČR, integrovaného záchranného 
systému, výstavy vojenské historické techniky a mnoho dalšího. Svým pojetím, rozsahem, tradicí a tématy 
patří mezi nejvýznamnější
akce tohoto zaměření v ČR. Díky prostředí a historickým reáliím je jinde ve stejném rozsahu a kvalitě 
neopakovatelná. Více informací lze nalézt na: www.akcecihelna.com. 

Pardubický

21. 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

21. 8. 2010
Jihočeské muzeum, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice 
Procházka - KLENOVÁ (HRAD), PŘEŠTICE (CHRÁM, MUZEUM), ROKYCANY (MUZEUM, MOHYLA), MIROŠOV 
(VODNÍ HAMR), DOBŘÍV (HEREC JINDŘICH MOŠNA), Vede: Hedvika Ramešová, cena 300,-Kč, odjezd v 6,30 

Jihočeský
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hodin, příjezd mezi 20,00 -21,00 hodinou. 
21. 8. 2010
Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín 4 
Zveme Vás od 14.00 h do 16.00 h do POHÁDKOVÉ ZOO - v děčínské zoo si dají dostaveníčko pohádkové 
bytosti, projděte si cestu za pokladem plnou nástrah (soutěží), odměnou bude nejen legrace, k poslechu 
hraje skupina U-STYLE. 

Ústecký

24. 8. 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. PhDr. IVO HAJN : PO STOPÁCH 
KONĚSPŘEŽNÍ ŽELEZNICE. 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

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

25. 8. 2010
Jeskyně Výpustek
Správa jeskyní Moravského krasu ve spolupráci s ochotnickým sdružením Křoví (Křtinský ochotnický 
výkvět) Vás srdečně zvou na Oživenou historii jeskyně Výpustek (prohlídky s hranými scénkami z historie 
využívání jeskyně) v areálu jeskyně Výpustek. Čas prohlídek: 17.00, 17.45, 18.30, 19.15, 20.00). Bližší 
informace a rezervace prohlídek: tel: 516439111, e-mail:vypustek@caves.cz 

Jihomoravský

28. 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

do 29. 8. 2010
Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc
Rwanda: národní parky a lidé - Výstava fotografií doc. MUDr. Jaroslava Bačovského, CSc. 

Olomoucký

30. 8. 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

4. 9. 2010
Jeskyně Výpustek
AOPK ČR - Správa CHKO Moravský kras , Česká společnost pro ochranu netopýrů a Ekologický institut 
Veronica a Regionální sdružení ČSOP 
ve spolupráci s SJ ČR - Správou jeskyní Moravský kras a Spolkem pro rozvoj venkova Moravský kras Vás 
srdečně zvou na  14. Evropskou noc pro netopýry ve vstupním areálu jeskyně Výpustek u Křtin v 
Moravském krasu. Program: prohlídka jeskyně, povídání o netopýrech, pozorování živých netopýrů. Na 
akci bude možno zakoupit publikace a další materiály o netopýrech. Z důvodu omezeného počtu lidí pro 
vstup do jeskyně  se bude program několikrát opakovat. 

Jihomoravský

4. 9. 2010
Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín 4  
LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI - k poslechu hraje U-STYLE, mravenečník velký – představení v novém výběhu, 
komentované krmení medvědů v 15.00 h, výstava fotografií z fotografické soutěže, jízda na koních, 
soutěže a další aktivity pro děti 

Ústecký

4. 9. 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 5. 9. 2010
Oblastní muzeum v Děčíně, Čs. Mládeže 1/31, 405 02 Děčín IV - Podmokly 
Spirála času - výstava k životnímu jubileu muzejního fotografa Vladimíra Širla 

Ústecký
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18. 9. 2010
Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí 
Podzimní putování Valašskem: Odbor Klubu Českých turistů TJ Valašské Meziříčí ve spolupráci 
s Hvězdárnou Valašské Meziříčí a s Valašskou astronomickou společností pořádají v sobotu 18. září 2010 
další ročník turistického pochodu „Podzimní putování Valašskem“. Start i cíl pochodu je na hvězdárně. 
Rodiče s dětmi mohou plnit další vycházku v rámci „Toulavého náprstka“. 
Připraveny jsou trasy v délce 9 a 25 km a rovněž dvě cyklotrasy v délce 45 a 75 km. Start v době od 8:00 
do 10:00 hodin. V cíli do 15:00 hodin pozorování Slunce dalekohledem, astronomické pohádky, zábavné 
soutěže pro děti apod. 

Zlínský

do 19. 9. 2010
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, Nám. J. Urbana 141/I, 337 01 Rokycany 
Přednáška KOROWAI DALAM – STROMOVÍ LIDÉ. Začátek od 17.00. Přednáška s promítáním filmu 
z expedice MVDr. Luďka Uzla na Papuu Novou Guineu. Přednáší MVDr. Luděk Uzel 

Plzeňský

do 19. 9. 2010
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice 
Výstava PARDUBICE, KOLÉBKA ČESKÉHO LETECTVÍ - ke stému výročí prvního veřejného vzletu Ing. Jana 
Kašpara otevře Východočeské muzeum výstavu o historii létání v Pardubicích. Ve výstavě najdete plakáty, 
které zvou na jejich vzlety, osobní věci, části vybavení letadel, motory a samozřejmě množství fotografií i 
osobních dokumentů. Pardubické létání za I. republiky nám přiblíží nejen exponáty včetně části trupu 
letadla, ale také unikátní fotografie a film. 

Pardubický

do 19. 9. 2010
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. 

Plzeňský

24. 9. 2010
Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí 
Evropská noc vědců: Na pátek 24. září 2010 vyhlásila Evropská komise šestý ročník akce s názvem 
Evropská noc vědců. K této celoevropské akci se přihlásila Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. 
V průběhu celého programu: výstava „Člověk a Měsíc“; exkurze do historického objektu Ballnerovy 
hvězdárny z roku 1929; stánek s informacemi střediska Europe Direct – nabídka informačních a 
propagačních materiálů  o Evropské unii, zajímavé soutěže

Zlínský

25. 9. 2010
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, Nám. J. Urbana 141/I, 337 01 Rokycany 
Vás zve od 14 hod. na koncert - Provedení mše Es dur Felixe Borschitzkeho v podání Pražského 
žižkovského sboru. Akce v rámci oslav 105 let od otevření muzea pro veřejnost. 

Plzeňský

25. 9. 2010
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, Nám. J. Urbana 141/I, 337 01 Rokycany 
ZNOVUOBJEVENÉ POKLADY Z MUZEJNÍHO DEPOZITÁŘE - Výstava sbírkových předmětů (staré tisky, 
obrazy, kasule), které byly restaurované prostřednictvím tzv. Norských fondů. Výstava je součástí oslav 
105 let od otevření muzea pro veřejnost a potrvá do 9. 1. 2011. Vernisáž proběhne sobota 25. 9. 2010 
v 15.30 

Plzeňský

27. 9. 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

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: Kateřina  Mikešová, Praha  2010
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