
——— sobota 3. října 2020 – neděle 4. října 2020 

——— Ptačí park Kosteliska ——— Ornitologická víkendovka pro děti 9–18 let 

Vydejte se námi na dvoudenní ptačí výLET!  

Nejprve navštívíme jednu z nejatraktivnějších 

ornitologických lokalit - Mutěnické rybníky a poté 

se vydáme do nově vznikajícího ptačího parku 

Kosteliska, kde budeme vypomáhat při údržbě 

ornitologicky zajímavých lokalit. 

P R A C O V I Š T Ě  R O Z M A RÝ N E K  
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání ——— www.lipka.cz/rozmarynek 

ORNITOLOGICKÉ 
VÍKENDOVKY 
NA TAHU 

S SEBOU Spacák, karimatku, pevné boty, náhradní oblečení, 

svačinu na cestu, baterku, dalekohled (lze zapůjčit).  

PŘIHLÁŠKA www.lipka.cz/evikendovky 

CENA 350 Kč 

KONTAKT Kryštof Horák, E: krystof.horak@lipka.cz 

T: 541 220 208, 737 301 664 

http://www.lipka.cz/rozmarynek
https://www.lipka.cz/evikendovky?idc=3918&kodz=5541


P R A C O V I Š T Ě  R O Z M A RÝ N E K  
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání ——— www.lipka.cz/rozmarynek 

ODJEZD/NÁVRAT Odjezd:  sraz v 8:00 na Zvonařce na nástupišti 2 (Bus 109 směr Hodonín, 

odjezd 8:14) Kvůli rekonstrukci je nástupiště jinde, než obvykle. Aktuální plánek 

zde: https://idsjmk.cz/mapa/Uzel-Zvonarka.pdf 

Příjezd: v 17:24 rychlíkem ze směru Olomouc, sraz před halou hlavního nádraží 

v Brně (případně na nástupišti). 

CO S SEBOU Roušku, případně dezinfekci na ruce, ale budu mít erární, teplé venkovní 

oblečení a dobrou obuv, dalekohled (při včasném nahlášení lze zapůjčit), 

baterku, osobní hygienu atd. dle uvážení, vše sbaleno do jednoho pohodlného 

batohu (půjdeme cca 10 km pěšky mezi rybníky). 

INFO Akce je dvoudenní. V sobotu společně zavítáme na jednu z nejatraktivnějších 

ornitologických lokalit - Mutěnické rybníky. Tuto lokalitu společně prozkoumáme 

a zúčastníme se vycházky, kterou zde pro veřejnost připravili místní znalci v rámci 

Festivalu ptactva (https://www.birdlife.cz/pozvanka-na-festival-ptactva-2020/). 

Poté se vydáme dále podél rybníků a říčky Kyjovky až do nově vznikajícího ptačího 

parku Kosteliska, kde budeme vypomáhat na "Dobrovolném pracovním 

víkendu"(https://www.birdlife.cz/dobrovolnicky-pracovni-vikend-kosteliska/),  

zde rovněž přespíme a strávíme i část následujícího dne.  

 

Jídlo a pití si připravte na sobotu, první společné jídlo bude až sobotní večeře, 

dále počítáme se společnou nedělní snídaní a obědem, dostatek tekutin bude 

zajištěn. 

 

Spaní bude zajištěno na Kosteliskách, pravděpodobně ve stanu, nebo pod 

přístřeškem. 

NA TAHU ——— ORNITILIGICKÁ VÍKENDOVKA  
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