Podrobnější informace k třídenní exkurzi Ing. Marka Hanuše:

Význam dlouhověkých stromů
v krajině
Typ akce: Odborná exkurze na téma botanika, lesnictví, historické
využívání krajiny severozápadních Čech včetně stavebních a historických
zajímavostí
Termín: 28.-30. září 2012 (pátek(st. svátek)-sobota-neděle)
Pátek 28.9.2012 odjezd z Ústí n. L. v 8:00 hodin z parkoviště hotelu Vladimír
Velemín – rozestavěná dálnice D8 – problematika ekologických blokád
Libochovice – prohlídka dřevin v zámeckém parku
Peruc – památný Oldřichův dub
Krásný dvůr – nejstarší zámecký anglický park ve střední Evropě
Blatenský svah – silikátový skalní ostroh s vegetací silikátových skal
Petrohrad – prohlídka unikátního památného dubu a kdouloní
Nocleh, večeře a snídaně v dětském táboře Plasy

Sobota 29.9. 2012
Plasy - odborné přednášky a diskuse v délce 3 hodiny – odborníci z lesnictví, ochrany přírody a
historie
Kaznějov – povrchová těžba a rekultivace - kaolínový důl na Kaznějovsku
- ukázka unikátních buližníkových substrátů v lesních porostech na Kaznějovsku
Třemošná – ukázka úpravy parkové zeleně
Nocleh, večeře a snídaně v dětském táboře Plasy

Neděle 30.9.2012
Rabštejn – prohlídka jedlových porostů v údolí řeky Střely
Stolová hora Vladař u Manětína, bývalé keltské oppidum – výstup na horu, odborný výklad
Valeč – zámek, významná památka vrcholného baroka
Vroutek – kostel, významná pozdně románská památka
Návrat do Ústí nad Labem okolo 18:00 hodin
Dvakrát přenocování v areálu dětského tábora v Plasech – ubytování po 2-4 osobách, lůžka s lůžkovinami, spací
pytel není potřeba, sprchové kouty, voda teplá. Strava – 2x snídaně a 2x večeře – standard průměrné školní
jídelny. Přes den je strava individuální, na vlastní náklady.
Účastníci akce a podmínky účasti:
Zváni jsou všichni studenti gymnázií a středních odborných škol se zájmem o životní prostředí, dále
vysokoškolští studenti UJEP.
Podmínkou účasti je vyplnění přihlášky k účasti na akci a složení vratné zálohy ve výši 200 Kč (propadá
v případě neúčasti na akci), dále uvedení e- mailové adresy pro účely případného individuálního kontaktu,
pořádajícími v případě naléhavých změn v plánu.

Závazné přihlášky: Jiří Šefl (jiri.sefl@ujep.cz), mob.: 737 929 160

Závazná přihláška účastníka odborné exkurze:

Význam dlouhověkých stromů v krajině
v termínu 28.-30.9.2012
Jméno a příjmení

Student školy:

e-mail účastníka

Podpisem účastník stvrzuje
že souhlasí s podmínkami
exkurze

Přihlášku je možné pro urychlení komunikace zaslat ve scanu e-mailem na kontaktní
adresu: jiri.sefl@ujep.cz
a originál donést osobně k odjezdu.
Vratnou zálohu 200,-Kč posílejte složenkou (je možné zaslat částku hromadně za celou
školní skupinu) na adresu :
Jiří Šefl
KPV FŽP UJEP
Králova výšina 7
400 01 Ústí nad Labem
Částku je možné předat po dohodě osobně na FŽP UJEP v Ústí nad Labem.

