PODYJÍ – KRAJEM ČERNÝCH ČÁPŮ
Termín: 13.–15. 6. 2014
Typ akce: exkurze
Cílová skupina: akce je určena pedagogům základních a středních škol, přihlásit se mohou i účastníci z řad
veřejnosti
Místo konání: Podyjí
Zahájení: pátek 13. června 2014, 07.00
Ukončení: neděle 15. června 2014, předpokládaný příjezd do Brna 17.00
Cena (zahrnuje lektorné, informační materiály, dopravu a ubytování):
1400 Kč (pouze pro pedagogy – zaměstnance škol a školských zařízení zapsaných v rejstříku škol)
1700 Kč (pro nepedagogy; cena navýšena o DPH)
Termín uzávěrky přihlášek a termín splatnosti je nejpozději 30. května 2014.
Lektoři: Ing. Martin Škorpík (NP Podyjí), Mgr. Simona Jakešová (ředitelka ZŠ a MŠ Kravsko), Mgr. Lenka
Bartoničková (průvodce NP Podyjí, Česká společnost na ochranu netopýrů), Mgr. Jaroslav Šmerda (ČSOP
Iris Znojmo)
Ubytování: Camp Muzeum Lesná (www.veteransalon.cz) – čtyřlůžkové chatky s lůžkovinami, společná
kuchyňka (základní nádobí, lednice, rychlovarné konvice, mikrovlnná trouba), společné sociální zařízení,
venkovní bazén.
Občerstvení: Občerstvení si zajišťují účastníci sami. K chatkám náleží společná kuchyňka či lze využít služeb
restaurace v areálu campu či blízkého hostince v obci.
S sebou: dobrou obuv a oblečení do terénu (i pro případ nepříznivého počasí), jídlo na 3 dny
Kontaktní osoba: Markéta Machátová, marketa.machatova@lipka.cz, 543 420 821
Program:
Pátek 13. června 2014
07.00

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)

07.15–09.00

přejezd Brno–Čížov

09.00–17.00

celodenní terénní exkurze „ Z Čížova do Hardeggu“ s výkladem místního průvodce
Čekají Vás vyhlídky do hlubokého říčního údolí, orchidejové lokality, navštívíme pralesovité
porosty v údolí Klaperova potoka a významnou botanickou lokalitu Hardeggská stráň.
Poté se přesuneme autobusem do východní části parku na Havranická vřesoviště.
Nezapomeňte si přibalit svačinu na celý den.
lektor: Ing. Martin Škorpík

17.00–18.00

přejezd Hnanice–Lesná, ubytování
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Sobota 14. června 2014
08.30–09.00

přejezd Lesná–Kravsko
Nezapomeňte si přibalit svačinu na celý den.

09.00–11.00

návštěva ZŠ a MŠ Kravsko – environmentální výchova, příklady dobré praxe, chov koz ve
školních podmínkách, exkurze do zámeckého parku se vzácnými dřevinami
lektor: Mgr. Simona Jakešová

11.00–11.30

přejezd Kravsko–Podmolí

11.30–17.30

terénní exkurze z Podmolí do Hradiště zaměřená na environmentální výchovu i zajímavosti
ze života netopýrů
Podíváme se na Andělský mlýn – jediný dochovaný mlýn v NP Podyjí a rozhlédneme se
z vyhlídky Králův stolec.
lektor: Mgr. Lenka Bartoničková

17.30–18.00

přejezd Hradiště–Lesná

Neděle 15. června 2014
08.30–14.00

terénní exkurze k opuštěnému meandru Dyje. Zajímavosti z regionální vlastivědy a geologie
a geomorfologie území (unikátní Ledové sluje, zámecký ostroh, deskovitá odlučnost rul či
amerské vrásy).
lektor: Mgr. Jaroslav Šmerda

14.00–15.00

přejezd Onšov – Brno
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