BESKYDY
KRAJEM VELKÝCH ŠELEM
Akce je akreditovaná.
Termín: 13.–15. června 2015
Místo konání: CHKO Beskydy, CHKO Poodří, Český Těšín, Huslenky – Kychová
Cena: 1600 Kč / 1950 Kč s DPH pro nepedagogy (zahrnuje dopravu autobusem, ubytování – 2 noci, lektorné,
a nedělní snídani)

Program:
Sobota 13. června 2015
7.00

7.15–10.00
10.30–12.00

Sraz v Brně u Janáčkova divadla (kavárna Bohéma) – Rooseveltova ulice
(od Hlavního nádraží dvě zastávky tramvají č. 1 a pak 100 m zpět proti
směru jízdy)
Přejezd z Brna do Bartošovic
ČSOP BARTOŠOVICE – prohlídka Domu přírody CHKO Poodří
do programu bude zařazeno dle zájmu účastníků, je nutné uhradit vstupné (45
Kč / osoba)

12.00–15.00

15.00–16.30

18.00–21.00

od 21.00

Exkurze v PR Kotvice – lužním lesem s hnízdní kolonií volavek, okrajem
nivní louky a kolem rybníka (chráněná kotvice plovoucí, hnízdní kolonie
kormoránů aj.). Celková délka trasy je 2–3 km.
Exkurze k meandrující Odře aneb Geologie v přímém přenosu –
možnost vidět posun říčního koryta o desítky metrů
Protože nemáme možnost zastavit se na oběd, prosíme účastníky, aby
si oběd připravili s sebou z domu.
Přejezd směr Český Těšín
Předpokládaný příjezd do Českého Těšína v 16.30, ubytování v Hotelu
Piast, čas pro večeři a případné nákupy v okolí hotelu.
Český a Polský Těšín – procházka po městě s místním rodákem: Jaký je
život v pohraničí? Jak toto místo ovlivnilo osudy místních lidí? Vliv těžby
uhlí na život lidí a současný vzhled krajiny a města.
Volný program dle chuti a nálady účastníků exkurze
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ČSOP ZO Nový Jičín,
pracoviště Bartošovice
Jan Kašinský
ČSOP ZO Nový Jičín,
pracoviště Bartošovice

Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
VŠB TU Ostrava

Neděle 14. června 2015
7.00–8.00
8.00–9.00
9.00–10.30

Snídaně v hotelu Piast - snídaně je v uhrazené ceně za ubytování
Přejezd Český Těšín – směr Polsko – Istebna, Jaworzynka
Středisko ekologické edukace Istebna a odchovna tetřevů

10.30–14.00

Podíváme se na tetřevy, vyslechneme prezentaci o chovu a reintrodukci
tetřeva v Beskydech. Zároveň si prohlédneme lesní školku a lesní
genetickou banku.
Přejezd Jaworzynka – Istebna – Huslenky Kychová
Cestou zastávka na oběd – místo oběda bude upřesněno. Zastávku
doporučujeme využít také k nákupu jídla na večer a následující ráno.
Exkurze PR Makyta

14.00–19.00

19.00 – 20.00

od 20.00

Na místě můžeme obdivovat přírodě blízké a místy i původní
jedlobukové porosty pralesovitého charakteru, při troše štěstí uvidíme
pobytové znaky velkých šelem a také vzácnou sovu s denní aktivitou puštíka bělavého, případně datlíka tříprstého nebo strakapouda
bělohřbetého. Ve večerních hodinách pravděpodobně uslyšíme
chřástala polního.
Ubytování v prostorách rekreačního střediska Celnice, Huslenky –
Kychová.
V místě není možnost koupit si jídlo ani pití, proto prosíme účastníky,
aby se předzásobili na nedělní večeři a pondělní snídani. V místě je
vybavenákuchyňka. Pitný režim bude zajištěn organizátory akce (káva,
čaj, voda).
Nabízíme možnost využít večerního programu s lektorem:
Aktuální výskyt velkých šelem a metody monitoringu (fotopasti,
stopování, aktuální situace v Beskydech)
Význam velkých šelem pro ochranu biodiverzity a pověry o velkých
šelmách

Ing. Zenon Rzonca
Středisko ekologické
edukace Istebna

Mgr. Michal Bojda
Hnutí Duha Olomouc

Mgr. Michal Bojda
Hnutí Duha Olomouc

Pondělí 15. června 2015
8.00–9.00
9.00–12.00

Snídaně z vlastních zásob
Pulčin a exkurze v NPR Pulčín - Hradisko

12.00–17.00

Největší pískovcové skalní město v moravské části západních
Karpat, pokud bude dostatek času, podíváme se i na
orchidejovou lokalitu v okolí (například Galovské lúky).
Odjezd směr Přerov a Brno
Cestou bude možnost zastávky na oběd. Oběd si hradí účastníci
sami. Místo oběda bude upřesněno.
Předpokládaný příjezd zpět do Brna k Janáčkovu divadlu

17.00
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Mgr. Michal Bojda
Hnutí Duha Olomouc

Organizační pokyny aneb co nezapomenout vzít s sebou:






občanský průkaz,
vhodné oblečení a obutí pro delší pobyt a pohyb v terénu a do deště,
fotoaparáty a kamery,
menší baťůžek na výlety a láhev na pití,
jídlo z vlastních zásob na sobotní oběd, nedělní večeři a pondělní snídani.

V ceně není pojištění účastníků pro výjezd do zahraničí. Doporučujeme účastníkům si toto pojištění
vyřídit.
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