Celostátní setkání členů a přátel ČSOP 2011
2 .– 4. září 2011, Bílé Karpaty, Autokemp Lučina u Tvarožné Lhoty

PROGRAM
PÁTEK
Od 14:00 - příjezd, registrace účastníků v Autokempu Lučina (GPS: 48°51'39.956"N,
17°23'9.792"E), ubytování
Parkování vozidel a úschovna věcí a kol možná v areálu autokempu.

15:00 – 18:00 SEMINÁŘE
•

Housenka a její kabátek - proměna housenky v krásného motýla, aneb návod, jak vytvořit
vyukový program (Marie Petrů, VIS Bílé Karpaty, o.p.s.)

•

Ze života motýlů – povídání o tom, jak různé obhospodařování může ovlivnit četnost
jednotlivých druhů, seznámení s motýly v okolí (RNDr. Jan Uřičář, Kyjov)

•

Krajinný ráz – jak se na krajinu dívat a jak nám tento pohled může pomoci při ochraně
přírody (doc. Dr. Ing. Alena Salašová, Mendelova Univerzita, Lednice)

Současně s programem pro dospělé bude zajištěn program pro děti – indiánské hry
organizované kmenem lesní moudrosti Huascarán (lukostřelba, výroba čelenek, soutež o
nejsilnějšího bojovníka, indiánská keramika, uzlování)

18:00 – 20:00 KONCERT SKUPINY TEMPUS (http://www.tempusfolk.cz), VEČEŘE
20:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
•

prezentace pořádající ZO a informace o sobotních a nedělních exkurzích

21:00 – ..... posezení u ohně
21:00 noční odchyt motýlů s entomologickým odborníkem RNDr. Janem Uřičářem

SOBOTA
7:15 – 9:00 SNÍDANĚ
8:20 – 18:00 EXKURZE
•

8:30 – 17:30 pěší exkurze (zpátky autobusem) – velký okruh – NPR Čertoryje – z Lučiny
komplexem květnatých luk na slovenskou hranici (vrch Kobyla), cestou také ukázka
zatravnění regionální směsí semen na Vojšických loukách, návštěva NKP Větrný mlýn
v Kuželově, od mlýna převoz autobusem do Velké nad Veličkou a návštěva NPR Zahrady

pod Hájem s genofondovým sadem starých a krajových odrůd (vedoucí exkurze Ing. Jan W.
Jongepier, Karel Fajmon)
•

9:15 – 12:15 pěší exkurze – malý okruh s programem pro děti – NPR Čertoryje
(Vladimír Šácha, Petr Hrabina, VIS Bílé Karpaty, o.p.s.)

•

9:15 – 12:15 pěší exkurze – střední okruh – NPR Čertoryje (Pavel Dekař, vedoucí strážců
CHKO Bílé Karpaty)

• 8:30 – 13:00 autobusový výlet na Bzenecké Pomoraví – NPP Váté písky, Vlčí hrdlo ,
Bzenecké cvičiště (Ivana Jongepierová, Libor Ambrozek)
• 8:20 – 13:20 autobusový výlet (doprava MHD) do Strážnice –Skanzen (vesnice jihovýchodní
Moravy), židovský hřbitov, synagoga, mikve a další (Jitka Říhová, Dagmar Uhýrková)
•

13:30 – 16:30 pěší exkurze – malý okruh – NPR Čertoryje (Vladimír Šácha, Petr Hrabina)

•

14:00 – 17:00 pěší exkurze – střední okruh – NPR Čertoryje (Pavel Dekař)

•

13:30 – 16:30 autobusová exkurze do Velké nad Veličkou a návštěva NPR Zahrady pod
Hájem s genofondovým sadem starých a krajových odrůd (Ivana Jongepierová)

•

Individuální pěší trasy či cyklovýlety (na vlastních kolech) – tipy na vyžádání ☺, též možnost
cesty lodí po Baťově kanálu nebo odpoledne svezení dětí na koni dle zájmu

Od 15 hodin bude opět zajištěn program pro děti indiány z Huascaránu.

18:00 – 20:00 VEČEŘE
20:00 – …… posezení u ohně, k poslechu nám zahraje cimbálová muzika Petra Galečky

NEDĚLE
7:30 – 9:00 SNÍDANĚ
9:00 – 10:00 balení a vyklízení pokojů (nutno do 12:00)
10:00 – 12:00 EXKURZE
•

Pěší vycházka na rozhlednu Travičná (Jitka Říhová, Dagmar Uhýrková, Karel Fajmon)

•

pro zájemce ukázka louky zatravněné regionální směsí semen u PP Žerotín u Radějova,
doprava vlastním autem (Ivana Jongepierová)

Volný program – tipy na vyžádání ☺

12:00 OBĚD
Po celou dobu konání setkání bude možnost zakoupit drobné občerstvení v jídelně autokempu.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

