
S E T K Á N Í  S  P Ř Í R O D O U  
Přehled akcí pro veřejnost pořádaných Českým svazem ochránců přírody  
v termínu od 12. do 23. června 2009 v rámci kampaně Setkání s přírodou. 

 
 

Setkání s poustevníkem Bernardem 

Termín: 12. 6. 2009 
Místo: Pozořice, kopec Poustka 
Sraz: v 17:00, na úpatí kopce Poustka za Základní 
školou Pozořice 
Popis akce: Seznámení veřejnosti s významným 
krajinným prvkem Poustka a s nejnovějším 
návrhem na jeho celkovou revitalizaci. Součástí 
programu budou ornitologické ukázky odchytu a 
kroužkování ptáků. Pro děti jsou připraveny hry, 
soutěže a táborák. 
Pořadatel: ZO ČSOP Pozořice 
Kontakt:  
Aleš Tinka 
email: ak.tinka@email.cz   
telefon: 607 766 484  

Setkání s jilmy 

Termín: 13. 6. 2009 
Místo: Kapinoské aleje 
Sraz: v 9:00, na náměstí v Nových Hradech 
Popis akce: Vycházka do okolí Nových Hradů, při 
které si prohlédneme výsadby jilmu drsného, 
realizované v rámci programu Ochrana 
biodiverzity – Ohrožené druhy dřevin. Lektorem 
bude Ing. Bohuslav Švarc, který se problematikou 
dlouhodobě zabývá. 
Pořadatel: ZO ČSOP Nové Hrady 
Kontakt:  
Jitka Šáchová 
email: sachovajit@seznam.cz   
telefon: 386 362 626 (večer) 

Setkání s Hloučelou 

Termín: 13. 6. 2009 
Místo: naučná stezka v biokoridoru Hloučela 
v Prostějově 
Sraz: v 11 hod. u 1. zastavení (u mostu přes 
Hloučelu na Olomoucké ulici) 
Popis akce: Vycházka biokoridorem Hloučela  

 

 

 
podél naučné stezky, doplněná výkladem 
odborníků a krátkými praktickými aktivitami u 
každého zastavení. O vlastnostech a geologii říčky 
promluví Ing. Václav Kopečný, o lužním lese a 
jeho stromech Mgr. Jana Daňková, spoluautorka 
naučné stezky. Na téma své SOČ "Hálky 
biokoridoru Hloučela" promluví Eva Malečková. 
Vycházku ukončíme u občerstvení U Abrahámka. 
Pořadatel: ZO ČSOP Bělozářka 
Kontakt:  
Eva Zatloukalová 
email: ezatl@iris.cz  
telefon: 603 730 594 

Setkání s přírodou Prokešovy 
zahrady 

Termín: 13. 6. 2009 
Místo: Prokešova zahrada (stanice Mladých 
ochránců přírody, Serpentina), Český Krumlov 
Sraz: ve 14:00, u schodů do Prokešovy zahrady 
Popis akce: Procházka s odborným výkladem 
botaničky Magdaleny Kubešové při příležitosti 
instalace naučného panelu o lokalitě. Využijte 
možnosti návštěvy místa, které jinak není 
veřejnosti přístupné a přitom na něm roste mnoho 
vzácných rostlin! Těšit se můžete nejen na 
kvetoucí lilie zlatohlavé nebo vzácné druhy 
parazitických záraz. A možná najdeme i nějakou 
orchidej. Kolem Prokešovy zahrady chodíte, jdete-
li serpentinou po cyklostezce - od Boudy směrem 
k paraplíčku.  
Pořadatel: ZO ČSOP Šípek 
Kontakt:  
Kateřina Střelcová 
email: strelcova@roklinka.cz  
telefon: 608 261 754 
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Setkání s vimperským arboretem 

Termín: 13. 6. 2009 
Místo: Arboretum ve Vimperku 
Sraz: ve 14:00, u vchodu do arboreta ze Zámecké 
aleje 
Popis akce: Dendrologická vycházka po 
vimperském arboretu. Účastníci se dozvědí více o 
historii a současnoti arboreta. O zdejších běžných i 
méně známých druzích stromů a keřů pohovoří 
zkušení dendrologové. 
Pořadatel: ZO ČSOP Šumava 
Kontakt:  
Jakub Hromas 
email: jakub.hromas@csopsumava.cz  
telefon: 777 812 835 

Setkání s obojživelníky Rožmitálska 

Termín: 13. 6. 2009 
Místo: Rožmitál pod Třemšínem 
Sraz: v 8:30, pod bývalými kasárnami  
Popis akce: Odbornou přednáškou i s názornými 
ukázkami nás provede pan Mgr. David Fischer 
světem obojživelníků rožmitálského okolí. Začne 
se u rybníčku „Mazlíčku“, pokračovat se bude k 
„Hrníčku“ a dále směr Bezděkov a snad až ke 
zdejšímu lomu. Pro upozornění, tato území jsou 
zahrnuta do národní soustavy přírodně 
významných území „NATURA 2000“, takže bude 
o co stát. Každé z dětí obdrží drobný dáreček. 
Budeme se na vás těšit. 
Pořadatel: ZO ČSOP Roháči 
Kontakt:  
David Majerčík 
email: david.majercik@email.cz  
telefon: 724 349 963 

Plachta - ráj nejen obojživelníků a 
plazů 

Termín: 13. 6. 2009 
Místo: Hradec Králové - Nový Hradec Králové 
Sraz: u prodejny Lidl  
Popis akce: Procházka po velmi cenné lokalitě 
nejen z hlediska obojživelníků a plazů. V 
minulosti zde bylo potvrzeno 21 druhů O+P, dále 
krtonožka, mravkolev, májka, lelek, rosnatka a 
mnoho dalších. Návštěvníci zároveň uvidí 
profesionálně instalované odchytové bariéry na 

ochranu obojživelníků (v tomto případě z důvodu 
herpetologických průzkumů). Odborný výklad a 
ukázka některých živočichů je zajištěna. 
Pořadatel: ZO ČSOP EKOCHOV 
Kontakt:  
Roman Rozínek 
email: roman.rozinek@naturaservis.net  
telefon: 724 227 157 

Setkání se skorcem vodním 

Termín: 14. 6. 2009 
Místo: řeka Svitava v úseku Moravská Chrastová-
Rozhraní 
Sraz: v 10:00, žel. zast. Moravská Chrastová 
Popis akce: Seznámení se životem a prostředím 
málo známého pěvce - skorce vodního. Ukážeme 
si, kde hnízdí, pozorovat snad budeme i mláďata. 
Připraven bude kvíz pro děti a propagační 
materiály s tématikou ochrany přírody i samotného 
ptačího druhu. 
Pořadatel: ZO ČSOP Rybák Svitavy 
Kontakt:  
Jiří Mach 
email: ma@gy.svitavy.cz  
telefon: 603 349 088 

Setkání s hruštičkami 

Termín: 14.6. 2009 
Místo: Slavičín – Lochovec 
Sraz: ve 13:00, U Radnice ve Slavičíně  
Popis akce: Návštěva zajímavé lokality s 
výskytem hruštičky zelenokvěté a okrouhlolisté a 
jednokvítku velekvětého. V této době by tyto, 
poměrně řídce se vyskytující rostlinky, měly kvést. 
Kromě toho na tomto místě poměrně hojně roste 
plavuň vidlačka. 
Pořadatel: ZO ČSOP Slavičín 
Kontakt:  
Vojtěch Malík 
email: malik.vojtech@centrum.cz  
telefon: 736 452 381 

Setkání se studánkami v Líšni 

Termín: 14.6. 2009 
Místo: Brno-Líšeň 
Sraz: 9.00 hod. na konečné autobusu v 
Mariánském údolí 
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Popis akce: Společně navštívíme několik studánek 
v Mariánském údolí a okolí Líšně, délka 8 nebo 10 
km. Vedou Rudolf Pecháček ze studánkové 
poradny a RNDr. Olga Skácelová z Moravského 
zemského muzea. 
Pořadatel: Regionální sdružení ČSOP Brno 
Kontakt:  
Olga Krejčířová 
email: olga.krejcirova@veronica.cz 
telefon: 542 422 757 

Přírodovědná stezka za poznáním 
přírody 

Termín: 14. 6. 2009 
Místo: Lesopark Javorka a Robův kopec u České 
Třebové 
Sraz: ve 13:00, u hříbku v Javorce 
Popis akce: Soutěžní družstva se vydají po 
stanovištích rozmístěných v areálu parku Javorka, 
přilehlého lesa a Robova kopce. Cestou plní úkoly 
zaměřené na poznávání přírody a uplatňují svůj 
pozorovací talent, za který se jim připočítávají 
body. Každé družstvo je odměněno za účast a 
celkově všechna vyhodnocena na výsledkové 
listině. 
Pořadatel: ZO ČSOP Zlatá studánka 
Kontakt:  
Jana Černá 
email: zlatastudanka@seznam.cz  
telefon: 739 065 958 

Setkání s Cibulkou 

Termín: 16. 6. 2009 
Místo: Cibulka + Vidoule (Praha 5 - Košíře) 
Sraz: v 17:00, zastávka tramvají Poštovka (linky 
č. 9 a 10 od metra Anděl) 
Popis akce: Praha skrývá netušené poklady. 
Jedním z nich je i Cibulka v Košířích. Kdysi 
krásný park s jednou z nejstarších vyhlídkových 
věží v Čechách dnes tak trochu připomíná spící 
Šípkovou Růženku. Již řadu let pustne, přesto zde 
lze stále vidět mnoho zajímavého. Přijďte se 
podívat na jedny z nejstarších dubů v Praze, na 
pískovcové skály i na to, co zde mezi větvěmi 
poletuje (máte-li, vezměte si dalekohled)... 
Pořadatel: Kancelář ÚVR ČSOP 
Kontakt:  
Petr Stýblo 

email: info@csop.cz 
telefon: 222 516 115  

Setkání s přírodou Kosíře 

Termín: 20. 6. 2009 
Místo: oblast Velkého a Malého Kosíře  
Sraz: v 8:45, na nádraží v Čelechovicích na Hané 
(odjezd vlaku z Prostějova v 8:24 z hl. nádr.) 
Popis akce: Setkání s rostlinami, živočichy, 
zkamenělinami i historií Velkého a Malého 
Kosíře. Trasa povede z Čelechovic přes vápencové 
lomy, jižní svahy s vzácnou květenou, přírodní 
památku Vápenice, kolem pozůstatků pohřebišť 
(mohyl) u Slatinek až na Malý Kosíř. Průvodci 
budou PhDr. Alena Prudká, Mgr. Pavel Kracík a 
Ing. Václav Kopečný. Ukončení (a případné 
občerstvení) bude v lázních Slatinice. Návrat 
vlakem ze Slatinic do Prostějova do 17:30. 
Pořadatel: Regionální sdružení ČSOP Iris 
Kontakt:  
Eva Zatloukalová 
email: ezatl@iris.cz  
telefon: 603 730 594 

Botanicko-ornitologická vycházka u 
rybníků v okolí Bítovan na 
Chrudimsku 

Termín: 20. 6. 2009 
Místo: PP Farář a přilehlé okolní rybníky 
Sraz: v 9:30, na nádraží ČD Chrudim a v 10:00 
nádraží ČD Zaječice 
Popis akce: Odborná exkurze s botanikem a 
ornitologem Přírodní památkou ,,Farář" u Bítovan 
(rybník s rákosinami a pískovcovými skalními 
útvary), včetně návštěvy dalších okolních rybníků. 
Kratší trasa je do 5 km, delší trasa do 10 km. 
Zakončení v restauraci a penzionu U Nováků v 
Bítovanech. 
Pořadatel: ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov 
Kontakt:  
Tibor Schwarz 
email: zelenydumchrudim@gmail.com  
telefon: 605 025 137 
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Vlastivědný výlet na Plzeňsko a 
Klatovsko 

Termín: 20. 6. 2009 
Místo: Lužany, Roupov, Švihov a jiná pěkná 
místa 
Sraz: v 6:45, na nádraží ve Strakonicích 
Popis akce: Vlastivědný výlet s p. Františkem 
Langmajerem. Sraz je v 6.45 před strakonickým 
nádražím. V 6.52 jede vlak s přesedáním v Plzni 
do Lužan (park, zámek, bývalé sídlo hraběte 
Hlávky). Jde se na Dlouhou Louku a odtud do 
Roupova (zřícenina hradu, kostel, sloup poslední 
roboty, kaple), do Vřeskovic (výhled, dominantní 
kostel), do Lhovic a vzhůru na Tuhošť (vrch, 
bývalé halštatské hradiště). Sejdeme do Mezihoří a 
dále na Švihov (vodní hrad). Odtud jede vlak např. 
v 14.58, 16.58 nebo v 18.58 (s přesedáním v 
Plzni). Délka trasy je 17 km, lze zkrátit na 10 nebo 
12. 
Pořadatel: ZO ČSOP Strakonice 
Kontakt: 
Mgr. Alena Hrdličková 
email: alena.hrdlickova@knih-st.cz  
telefon: 383 323 021 

Psí pochod okolo Vlašimi  

Termín: 20. 6. 2009 
Místo: Vlašim 
Sraz: V 9h před Billou ve Vlašimi 
Popis akce: Zveme všechny pejskaře na společný 
výlet. Plánovaná trasa je dlouhá asi 12 km. 
Znavení účastníci si mohou zkrátit cestu na cca 9 
km. Během pochodu budeme procházet lokalitou 
Pozemkového spolku pro přírodu a památky 
Podblanicka "Jinošovském údolí". Navštívíme 
přírodní rezervaci Galilejský rybník, seznámíme se 
s revitalizací ostatních rybníků,vytvořenými 
tůněmi pro rozmnožování obojživelníků a 
mokřadní loukou. Pracovníci ZO ČSOP Vlašim 
nám stručně představí školku dřevin a projekty 
výsadeb dřevin v krajině. Na závěr projdeme 
Vorlinskou alejí, kterou ZO ČSOP Vlašim 
rekonstruovala.Vítáni jsou pejskové (a páníci) 
všech velikostí, tvarů a ras, kteří se snesou s 
ostatními psi (a lidmi). Pejskovi doporučujeme 
vzít s sebou vodu, rybník bude k dispozici až v 
polovině cesty. Akce je zdarma, zájemci mohou na 
místě přispět na podporu psího útulku v 

Maršovicích, kam jsou umisťováni také psi 
nalezení ve Vlašimi. 
Pořadatel: ZO ČSOP Vlašim 
Kontakt:  
Kateřina Červenková 
email: katka.cervenkova@csop.cz 
telefon: 317 845 169 

Setkání se studánkami a prameny  

Termín: 21. 6. 2009 
Místo: Česká Třebová – Parník 
Sraz: ve 13:00, u Parnického hřbitova 
Popis akce: Zveme Vás na putování za 
studánkami a prameny v oblasti Parníka a 
Kozlovce. Průvodcem bude Ing. V. Hampl. 
Zastavíme se u jednotlivých studánek a pramenů a 
budeme pátrat v jejich historii. Vystoupáme na 
hřbet Jelenice (Kozlovce) odkud jsou zajímavé 
výhledy na západní část České Třebové. Trasa je 
dlouhá asi 5 km. 
Pořadatel: ZO ČSOP Podorlicko Česká Třebová 
Kontakt:  
Ing. Václav Hampl 
email: vvac.hampl@seznam.cz  
telefon: 776 615 819 


