Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI
MORAVSKÝ KRAS

Svitavská 29
678 01 Blansko
tel.: 516 428 880
fax: 516 410 525
morkras@nature.cz

Správy CHKO a NP ČR

SPRÁVA CHKO MORAVSKÝ KRAS
A ASOCIACE STRÁŽCŮ PŘÍRODY CHÚ ČR
VÁS U PŘÍLEŽITOSTI ROKU BIODIVERZITY
ZVE NA
setkání terénních pracovníků a strážců přírody
KTERÉ PROBĚHNE VE DNECH 7.- 9. DUBNA 2010
V MORAVSKÉM KRASU
Místo setkání se nachází na turistické chatě Macocha u stejnojmenné propasti cca 8 km
severovýchodně od Blanska, viz jakákoliv turistická mapa. Nocležné je 250,- Kč/os/noc,
snídaně 65,- Kč, oběd 100,- Kč, večeře 100,- Kč, platí se na místě. Kapacita ubytování je
60 míst.

Program:
středa 7. dubna
•
•
•
•

do 18.00 příjezd účastníků
18.00 večeře
19.00 představení CHKO Moravský kras
informace M.Skalky o kongresu v Bolívii a následně zahájení Ranger Party

čtvrtek 8. dubna
•
•
•
•
•
•
•
•

8.00 snídaně
9.00 prezentace účastníků na téma práce strážce při sledování změn biodiverzity
13.00 oběd
14.00 terénní exkurze zaměřená botanicky, krátké nahlédnutí do podzemí s vlastní
baterkou (pohorky stačí, bez přilby a převlečení) – jeskyně Býčí skála
18.00 večeře
19.00 přednáška o sledování biodiverzity
prezentace slovenské AS
diskuse

pátek 9. dubna
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•
•
•
•
•

8.00 snídaně
9.00 Valná hromada Asociace strážců přírody / povrchová terénní exkurze pro nečleny AS
12.30 oběd
13.00 ukončení setkání
14.00 speciální podzemní exkurze v přilbách se světlem, holínkách a převlečení (vše
vlastní!) – jeskyně Nový Lopač (30 m žebříky) a případně jeskyně Nová Amatérská –
vchod Šachta u Brouška (60 m žebříky)

sobota 10. dubna (postkonferenční program na základě zájmu)
• 10.00 speciální podzemní exkurze v přilbách se světlem, holínkách a převlečení (vše
vlastní!) – jeskyně Rudické propadání (80 m žebříky)
Poznámky:
• změna programu vyhrazena, zejména podle počasí a vodního stavu v jeskyních
• setkání je oficiální akcí AOPK (viz kalendář akcí) – účast alespoň jednoho zástupce
z každé správy CHKO a NP je žádoucí
• prezentace za každou zúčastněnou instituci posílejte na níže uvedenou e-mailovou adresu
do 29.3.2010
• možnost víkendových exkurzí na základě individuální domluvy
• přihlášky (návratku) o účasti zasílejte nejpozději do 29.3.2010
• přivezte letáky o biodiverzitě v jednotlivých VCHÚ, případně jakoukoliv další propagaci
VCHÚ
• do jeskyní si každý musí výstroj přivést vlastní (nezajišťujeme!) – přilba, světlo, holínky,
převlečení (overal), rukavice
• vstup do jeskyní nebude umožněn bez výstroje
• při rezervaci ubytování na chatě budou upřednostňováni přihlášení na prvních dvou
místech návratky (princip zastoupení každého VCHÚ), teprve potom volná lůžka doplníme
ostatními zájemci – zajištění rezervace ubytování potvrdíme účastníkům e-mailem

Těšíme se na Vaši účast
RNDr. Leoš Štefka
VEDOUCÍ SPRÁVY

________________________________________________________________________
Přihlášky ve formě návratky posílejte do 29. března 2010 na e-mail: antonin.tuma@nature.cz.
Další informace na tel. 516 428 894, 725 737 567.
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Návratka
VCHÚ:
Jméno a

E-mailová

Ubytování

Stravování

Účast na

Účast na

příjmení

adresa

od - do

od – do,

speciální

speciální

plná penze

podzemní

podzemní

nebo jen S, ekurzi 9.4.

ekurzi 10.4.

O, V

Připište, prosím, kdo požadujete zajistit ubytování z pátku na sobotu a případně
ze soboty na neděli.
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