BÍLÉ KARPATY – KRAJEM ORCHIDEJOVÝCH LUK
Termín: 8. – 10. 6. 2012
Typ akce: exkurze
Cílová skupina: akce je určena pro pracovníky škol a školských zařízení Jihomoravského kraje
Místo konání: Bílé Karpaty
Zahájení: pátek 8. června 2012, 7:30
Ukončení: neděle 10. června 2012, předpokládaný příjezd do Brna 17:00
Účastnický poplatek: bez poplatku
Lektoři: Mgr. Hana Machů (Centrum Veronica Hostětín), Mgr. Miroslav Janík (ZO ČSOP Kosenka), Mgr. Karel
Fajmon (VIS Bílé Karpaty)
Občerstvení: v rámci akce bude poskytnuto občerstvení zdarma (pátek – oběd a večeře, sobota – snídaně,
oběd, neděle - oběd). Ostatní jídlo a pitný režim si zajišťují účastníci sami.
S sebou: dobrou obuv a oblečení do terénu (i pro případ nepříznivého počasí – terénní exkurze proběhnou i
v tomto případě), batůžek na exkurze.
Kontaktní osoba: Markéta Navrátilová, marketa.navratilova@lipka.cz, 543 420 821
Mimobrněnským účastníkům nabízíme možnost přespání na Lipce – pracovišti Kamenná, Kamenná 20 ze
čtvrtka na pátek, popř. též z neděle na pondělí (k dispozici jsou matrace, nutný vlastní spacák).
Program:
Pátek 8. června 2012
7,30
odjezd z Brna od Janáčkova divadla (kavárna Bohéma) – Rooseveltova ulice (od Hlavního
nádraží dvě zastávky tramvají č. 1 a pak 100 m zpět proti směru jízdy)
7,30 – 10,00

přejezd do Hostětína, ubytování (Centrum Veronica Hostětín) ve dvou až čtyřlůžkových
pokojích s vlastním sociálním zařízením (www.hostetin.veronica.cz)

10,00 – 13,00 exkurze po modelových projektech udržitelného rozvoje v obci Hostětín
13,00 – 14,00

oběd (Centrum Veronica Hostětín)

14,00 – 14,30

přejezd Hostětín – Valašské Klobouky

14,30 – 17,30

prohlídka ekocentra Kosenka, ukázka tradičních řemesel

17,30 – 18,00

přejezd Valašské Klobouky - Hostětín

18,00 – 19,00

večeře (Centrum Veronica Hostětín)

19,00

společné posezení a vzájemné seznámení účastníků (tento bod programu zařazujeme na
přání účastníků)
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Sobota 9. června 2012
8,00 – 9,00
snídaně (Centrum Veronica Hostětín) – před snídaní sbalení věcí a vyklizení pokojů
9,00 – 9,30

přejezd do Valašských Klobouk

9,30 – 16,30

celodenní exkurze – luční přírodní rezervace Javorůvky a přírodní památka Dobšena,
nestátní lesní rezervace Stráž a Ščúrnica – ukázka tvorby krajiny a zapojení veřejnosti do
managementu

13,00 – 14,00

oběd (RS Královec)

16,30 – 18,00

přejezd Valašské Klobouky – Veselí nad Moravou
ubytování na SOŠ ekonomické a SOU Veselí nad Moravou ve třílůžkových pokojích
s vlastním sociálním zařízením (vždy dva pokoje mají společné soc. zařízení), na ubytovně je
k dispozici vybavená kuchyňka – lednička, rychlovarná konvice, vařič.
(www.oaveseli.cz/doc/28/)

Neděle 10. června 2012
9,00 – 9,30
přejezd Veselí nad Moravou – Velká nad Veličkou
9,30 – 13,30

exkurze do genofondového sadu a národní přírodní rezervace Zahrada pod hájem

13,30 – 15,00 oběd (restaurace U Lajzů, Velká nad Veličkou)
17,00

předpokládaný návrat do Brna

Akce je součástí projektu Praktická environmentální výchova pro pedagogy (reg. č. CZ.1.07/1.3.10/02.0044),
který realizuje Lipka a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
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