AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY
A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4

Vás zve ve spolupráci s Asociací strážců přírody ČR na
setkání strážců přírody
které se uskuteční ve dnech
8. a 9. dubna 2016
v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
Místo setkání:
Tři Studně, Hotel Horník (N 49.6065850°, E 16.0348167°),
http://www.hotelhornik.cz

Program:
pátek, 8. dubna 2016
do 10:00 příjezd účastníků
10:00-10:10 Zahájení (O. Vítek, B. Franěk)
10:10-10:45 Současný stav a perspektiva stráže přírody na AOPK ČR (O. Vítek)
10:45-11:15 Pokuty za přestupky v praxi AOPK aneb kolik za co dáváme (J.
Lehký)
11:15-11:30 Stav stráže přírody na krajích (R. Studený)
11:30-12:00 Stav novely § 20 vyhl. 395, aktuální novela zák. 114/92 (MŽP)
12:30-13:30 oběd
13:45-14:45 Památné stromy – ochrana a měření (B. Reš)
14:45-15:15 Právní okénko – násilí proti úřední osobě, zastavování vozidel
15:15-15:45 Představení CHKO Žďárské vrchy (V. Hlaváč)
15:45-16:15 přestávka s občerstvením
16:15-17:00 Determinace – obojživelníci (L. Jeřábková)
17:00-18:00 Interpretace místního dědictví pro průvodce (L. Ptáček)
18:30-19:30 večeře
19:45-20:45 Ukázky řešení modelových situací s diskuzí (A. Tůma)
20:45-?
neformální posezení, sportovní aktivity

sobota, 9. dubna 2016
08:00-09:00 snídaně
09:00-13:00 exkurze s průvodcem po skupinách – 3 varianty (viz níže)
13:00-14:00 oběd
14:15-15:00 Aktivity Asociace strážců přírody ČR (RS, BF, AT 45 min)
15:00-15:30 Informace z evropského setkání strážců (A. Diviš 30 min)
15:30-16:00 Potřebujeme zpravodaje a čekatele? (J. Matuška 30 min)

16:00-16:10 Pozvánka na celostátní setkání strážců 2017 v Beskydech (J.
Lehký 10 min)
16:10-16:40 přestávka s občerstvením
16:30-18:30 Příspěvky účastníků za jednotlivá pracoviště v ČR na téma
"Průvodcovská činnost v přírodních lokalitách" (pokyny pro autory níže)
19:00-20:00 večeře
20:15-?
Příspěvky účastníků - pokračování, neformální výměna názorů a
zkušeností, druhá večeře
Operativní změny programu vyhrazeny.

Ubytování:
Hotel Horník, Tři Studně, GPS souřadnice N 49°36.38655', E 16°2.09487'
(recepce). Je dočasně zarezervovaná celá kapacita objektu (100 míst) s jednotnou
cenou ubytování. Podrobné informace jsou na stránkách http://www.hotelhornik.cz/.
Cenu ubytování máme nižší, než udává ceník – jednotně 290 Kč za lůžko a noc.
Parkování je přímo před recepcí, bude-li nutno zaparkovat na trávníku, tak prosíme
opatrně. Pokud se chystáte dorazit veřejnou dopravou a potřebujete odněkud
přiblížit, napište to do návratky. Protože je před námi v objektu školka, která odjíždí
až v pátek, je velmi omezený počet lůžek, která jsou k dispozici od čtvrtka. Máte-li
zájem o ubytování od čtvrtka, uveďte, zda máte možnost přespat jednu noc ve
vlastním stanu pro případ, že bude více zájemců než volných lůžek. Více nocí ve
stanu není možných. V celé budově by mělo fungovat WiFi připojení.
Ubytování a stravu je nutné rezervovat předem pomocí návratky přiložené k této
pozvánce. V návratce případně uveďte, s kým si přejete být na společném pokoji.

Stravování:
Je možno zvolit jakýkoli typ stravy, od plné penze po žádnou. Ceny máme smluvní,
nižší, než udává ceník – snídaně 100 Kč, oběd 120 Kč, večeře 100 Kč. Toto si
hradí každý účastník sám. Nad rámec objednaného stravování si účastník shání
vše sám. Útrata bude evidována formou lístku, který se bude účtovat na konci
pobytu – za ztrátu lístku účtuje hotel 500 Kč. Konkrétní jídla je třeba objednat
z přílohy předem a uvést v návratce. Poslední varianta je vždy bezmasá. Pokud
budete požadovat bezlepkovou či jinou stravu (může být za jinou než uvedenou
cenu), uveďte to do návratky.

Sobotní exkurze:
Aby si mohli průvodcovanou exkurzi užít všichni účastníci ve stejné kvalitě, jsou připraveny
tři různé trasy se třemi průvodci:
1. Pasecká skála - jeden z nejkrásnějších výhledů v CHKO
2. Vysočina Arena u Nového Města na Moravě - ski areál, singltrek, lednička na sníh
3. Žákova hora - prales
Zvolenou variantu exkurze prosíme uveďte v návratce.

Příspěvky účastníků:
Pokyny pro příspěvky za jednotlivá pracoviště:
 téma je výhradně "Průvodcovská činnost v přírodních lokalitách

zajišťovaná pracovištěm" – míněno z pohledu celého úřadu nebo jeho
pracoviště, ne tedy jen z pohledu stráže přírody, která se na tom
nemusí vůbec podílet
 pokud pracoviště nezajišťuje službu průvodce pro exkurze, příspěvek
nepřipravuje vůbec

 obsahem příspěvku je zejména kolik exkurzí ročně na pracovišti je, pro jaké
skupiny jsou organizovány, kdo dělá průvodce (jak se na tom podílejí
zaměstnanci a dobrovolní strážci/zpravodajové), kam jsou exkurze
směřovány a co se v rámci nich ukazuje/interpretuje
 příspěvek nemusí, ale může být doprovázen prezentací
 příspěvek v délce nejvýše 5 minut, aby se dostalo i na ostatní

Přihlášky podávejte ve formě vyplněné návratky na e-mail Filipa
Chalupky (strážce v Moravském krasu): fotbalista39@centrum.cz
do 29. března 2016
Poznámky:
1. V případě zájmu mohou účastníci přijet v omezeném počtu ve čtvrtek i zůstat
v neomezeném počtu do neděle, což je třeba vyplnit v návratce.
2. V přednáškovém sále (restaurace hotelu) bude k dispozici dataprojektor a promítací
plátno a možnost nabídnutí informačních a propagačních materiálů k rozdání či prodeji.
3. V neděli dopoledne se koná Valná hromada Asociace strážců přírody ČR.

Návratka
Setkání strážců přírody
CHKO Žďárské vrchy ve dnech 8.-9. 4. 2016
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Správy NP:
Člen stráže/pracovník:

Správy CHKO (AOPK ČR):
Krajského úřadu:
e-mail:

Kontakt:

mobil:
adresa:

Potřebuji pomoci s dopravou

ANO (odkud.........................................................................) - NE

Ubytování a stravování
snídaně bufet
100 Kč

oběd dle přílohy
120 Kč

čtvrtek, 7. 4. 2016

večeře dle
přílohy 100 Kč

ubytování do dalšího
dne 290 Kč

1 - 2 - jiná* - NE

NE - ANO (mám vlastní
stan ANO - NE)

pátek, 8. 4. 2016

ANO - NE

1 - 2 - 3 - jiný* - NE

1 - 2 - jiná* - NE

ANO - NE

sobota, 9. 4. 2016

ANO - NE

1 - 2 - 3 - jiný* - NE

1 - 2 - jiná* - NE

ANO - NE

neděle, 10. 4. 2016

ANO - NE

1 - 2 - 3 - jiný* - NE

* jiná strava

bezlepková / jiná ..............................................................................................

požaduji ubytování na
společném pokoji s (jména)
přijedu se psem (možno na
max. 4 pokojích)

ANO - NE

Účast na aktivitách:
sobota, 9. 4. dopoledne

exkurze 1 / 2 / 3

sobota, 9. 4. odpoledne

přednesu příspěvek za pracoviště ANO - NE

neděle, 10. 4. dopoledne

Valná hromada AS (pouze členové) ANO - NE

