Vážení a milí návštěvníci,
dovolujeme si připomenout exkurze tohoto víkendu a zveme Vás též na další akce května a června
2018. Plakáty a další podrobnosti jsou na odkaze vždy postupně doplňovány podle toho, jak nám je
dodávají organizátoři akcí...

TENTO VÍKEND

exkurze
sobota 26. května 2018 od 10:15
Ptactvo Sooské pánve, jak a před čím chránit přírodu Soosu
Místo: Sraz v 10:15 na vlakové zastávce Nový Drahov (cca 200 m od parkoviště Soos).
Doprava tam: vlak Cheb (9:59) – Nový Drahov (10:12).
Doprava zpět: vlak Nový Drahov (13:40, 15:46) – Cheb (13:54, 16:00).
Průvodci: Ing. Dětmar Jäger, Aleš Jelínek, RNDr. Pavel Jaška (všichni 4. ZO ČSOP Cheb) a RNDr.
Jiří Brabec (Muzeum Cheb)
Kontakt: J. Brabec, tel.: 605 240 980
Poznámka: Obuv a oblečení do terénu, vhodné holinky do mokřadů.
Bližší informace...

exkurze
sobota 26. května 2018 od 10:00
Okolím Lesné až do „české tajgy“
Místo: Sraz v 10:00 v Lesné u Tachova na zastávce autobusu.
Doprava tam: bus Plzeň (8:15) – Stříbro (8:52) – Bor (9:12) – Tachov (9:35) – Lesná (9:57).
Doprava zpět: Lesná (15:58) – Tachov (16:25) – Bor (16:44) – Stříbro (17:05) – Plzeň (17:42).
Průvodce: RNDr. Evžen Kůs (ZOO Praha)
Kontakt: M. Prokopová, tel. 725 724 956
Poznámka: Obuv a oblečení vhodné do terénu, místy mokrého.
Bližší informace...

exkurze
neděle 27. května 2018 od 11:00
Orchidejové louky Staré Huti
Místo: Sraz v 11:00 ve Staré Huti u Nemanic u odbočky na Jindřichovu Horu (u cedule Přírodní
památky Louka u Staré Huti).
Doprava tam a zpět: pouze individuální.
Průvodce: Jiří Sladký (AOPK ČR, RP CHKO Český les) a František Groessl (ZO ČSOP Libosváry)
Kontakt: J. Sladký, tel.: 728 496 065

Poznámka: Akce se koná za každého počasí, nepromokavá obuv nutností, botanické klíče a lupy
vítány.
Bližší informace...

exkurze
neděle 27. května 2018 od 10:10
Květena a ochrana přírodní rezervace Děvín
Místo: Sraz v 10:10 na vlakové zastávce Třebeň.
Doprava tam: vlak Cheb (9:59) – Třebeň (10:09). Následně auty k Milhostovu.
Doprava zpět: Auty od Milhostova na vlak Třebeň (13:43, 15:49) – Cheb (13:54, 16:00).
Průvodci: RNDr. Eva Martínková (4. ZO ČSOP Cheb), RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb) a Ing.
Jiří Velebil (Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v. i., Průhonice)
Kontakt: J. Brabec, tel.: 605 240 980
Poznámka: Obuv a oblečení do terénu, vhodné holinky do mokřadů.
Bližší informace...

exkurze
neděle 27. května 2018 od 13:45
Rostliny kolem nás
Místo: Sraz v 13:45 v Bečovské botanické zahradě u občerstvení.
Doprava tam: vlak Karlovy Vary (12:58) – Bečov nad Teplou (13:29); vlak Mariánské Lázně
(12:27) – Bečov nad Teplou (13:12).
Doprava zpět: vlak Bečov nad Teplou (17:22) – Karlovy Vary (17:55); vlak Bečov nad Teplou
(17:39) – Mariánské Lázně (18:24).
Průvodce: RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph. D. (Západočeská univerzita v Plzni)
Kontakt: J. Šindelář, tel.: 736 642792, email: becovskabotanicka@seznam.cz
Poznámka: Obuv a oblečení do terénu. Účastnický poplatek (vstupné, exkurze): 100,- Kč/osoba.
Děti do 14 let zdarma.
Bližší informace...

ČERVEN

exkurze
pátek 1. června 2018 od 21:00
Lov nočního hmyzu na světlo
Místo: Sraz v 21:00 na Svatoboru (50°14'38"N, 13°1'17"E).
Doprava tam i zpět: pouze individuální.
Průvodce: Mgr. Petr Janšta, Ph. D. (Přírodovědecká fakulta, UK Praha)
Kontakt: J. Matějů, tel.: 730 553 884
Poznámka: Vhodná je skládací stolička, nebo jiná podložka na sezení, fotoaparát a případně něco

proti dešti. V případě trvalého deště se akce nekoná.
Bližší informace...

exkurze
sobota 2. června 2018 od 10:00
Den s Lesy ČR
Místo: Začátek v 10:00 v Arboretu u Lesní správy Toužim (Plzeňská 580).
Náplň: Aktivity pro děti i dospělé s lesnickou a přírodovědnou tématikou k příležitosti Dne dětí.
Průvodce: Ing. Barbora Vopalecká (LČR, s. p., LS Toužim)
Kontakt: B. Vopalecká, tel.: 956 226 102
Bližší informace...

exkurze
sobota 2. června 2018 od 9:30
Na Běšický chochol a Čachovický vrch
Místo: Sraz v 9:30 na sjezdu ze silnice u koňské farmy (50°22'5"N, 13°20'22"E).
Doprava tam i zpět: pouze individuální.
Průvodce: Bc. Radek Fišer (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
Kontakt: R. Fišer, tel.: 724 706 324
Poznámka: Obuv a oblečení do terénu.
Bližší informace...

exkurze
neděle 10. června 2018 od 10:00
Za pozoruhodnými stromy zámeckého parku Kynžvart
Místo: Sraz v 10:00 před západním průčelím zámku Kynžvart.
Doprava tam: vlak Cheb (8:33) – M. Lázně (8:52); M. Lázně (9:18) – L. Kynžvart (9:25), pěšky k
zámku 2 km cca 25–30 min.
Doprava zpět: vlak L. Kynžvart (14:39, 15:32, 16:15) – M. Lázně (14:46, 15:40, 16:24); vlak L.
Kynžvart (12:37, 15:22, 16:37) – Cheb (13:01, 15:44, 17:00).
Průvodce: RNDr. Jaroslav Michálek (Muzeum Sokolov)
Kontakt: J. Michálek, tel.: 720 507 547
Poznámka: Vhodná je pevná obuv, svačina a fotoaparát.
Bližší informace...

exkurze
pondělí 11. června 2018 od 12:50
S botaniky na Ašsko
Místo: Sraz v 12:50 před vchodem do Muzea Cheb (nám. Krále J. z Poděbrad 493/4; pod
Špalíčkem).

Doprava tam a zpět: exkurzní autobus.
Průvodce: RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb)
Kontakt: J. Brabec, tel.: 605 240 980
Poznámka: Oblečení do terénu. Holinky téměř nutné – všude mokřady. Repelent proti komárům.
Vzhledem k omezené kapacitě exkurzního autobusu je nutné se závazně přihlásit. Prosím hlaste se s
předstihem u J. Brabce (jiri.brabec@muzeumcheb.cz, popř. tel. 605 240 980).
Bližší informace...

exkurze
úterý 12. června 2018 od 9:00
S botaniky na Soos a okolí
Místo: Sraz v 9:00 v Chebu na autobusovém parkovišti v Komenského ulici u VZP (50°4'50"N,
12°22'24"E).
Doprava tam a zpět: exkurzní autobus.
Průvodce: RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb) a Ing. Jiří Velebil (Výzkumný ústav pro krajinu a
okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice)
Kontakt: J. Brabec, tel.: 605 240 980
Poznámka: Pozor fyzicky náročný terén! Oblečení do terénu. Průtočná obuv nebo holinky nutností.
Silné zašpinění téměř jisté! Vzhledem k omezené kapacitě exkurzního autobusu a vstupu do
rezervace je nutné se závazně přihlásit. Prosím hlaste se s předstihem u J. Brabce
(jiri.brabec@muzeumcheb.cz, popř. tel. 605 240 980).
Bližší informace...

exkurze
středa 13. června 2018 od 9:00
S botaniky za květenou Slavkovského lesa
Místo: Sraz v 9:00 v Chebu na autobusovém parkovišti v Komenského ulici u VZP (50°4'50"N,
12°22'24"E).
Doprava tam a zpět: exkurzní autobus.
Průvodce: Mgr. Přemysl Tájek (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
Kontakt: J. Brabec, tel.: 605 240 980
Poznámka: Oblečení a obuv do terénu. Na některých místech půjdeme přímo bažinami a mokřady –
holinky doporučovány. Vzhledem k omezené kapacitě exkurzního autobusu je nutné se závazně
přihlásit. Prosím hlaste se s předstihem u J. Brabce (jiri.brabec@muzeumcheb.cz, popř. tel. 605 240
980).
Bližší informace...

exkurze
½ června 2018 (termín bude včas upřesněn na www.kvmuz.cz) a také zde
Za sysly na golf
Místo: Olšová Vrata, parkoviště Golf Resort a.s. (50°12'49"N, 12°55'47"E).

Doprava tam i zpět: pouze individuální.
Trasa: Krátká trasa po hřišti. Nenáročné, možno i pro handicapované a kočárky (délka cca 1 hod.).
Náplň: Odpolední vycházka prostředím golfového hřiště s pozorováním a snad i ukázkou
odchycených syslů. Povídání o jejich životě.
Průvodce: RNDr. Jan Matějů, Ph. D. (Muzeum Karlovy Vary)
Kontakt: J. Matějů, tel.: 730 553 884
Bližší informace...

exkurze
sobota 16. června 2018 od 9:15
Hledání krás jižního cípu Slavkovského lesa
Místo: Sraz v 9:15 na vlakovém nádraží v Mariánských Lázních.
Doprava tam: individuálně a dále pěšky.
Doprava zpět: vlak Vlkovice ( 14:06, 16:10 nebo 18:15) – Mariánské Lázně (14:15, 16:19 nebo
18:24).
Trasa: Mariánské Lázně – Úšovice – Stanoviště – Chotěnov – PP Koňský pramen – PP Pístovská
louka – Martinov – Vlkovice (změna trasy vyhrazena; délka cca 15 km; středně náročné – místy
procházení terénem a stoupání do svahu).
Průvodce: Mgr. Jana Rolková (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
Kontakt: J. Rolková, tel.: 354 401 968
Poznámka: Nutné oblečení a obuv do terénu, nejlépe voděodolné (průchod mokřady).
Bližší informace...

exkurze
sobota 16. června 2018 od 11:00
Pestrá mozaika Velké krušnohorské výsypky
Místo: Sraz v 11:00 před poštou v Lomnici u Sokolova (50°12'39"N, 12°38'2"E).
Trasa: Lomnice – Vřesová – Vintířov (délka cca 7 km).
Doprava tam: Sokolov, u Terminálu, MHD linka 2 (10:25) – Lomnice, OSS (10:30).
Doprava zpět: bus Vintířov, keramzitka (18:26) – Vintířov, velkolom Jiří (18:30) – Lomnice, OSS
(18:37) – Sokolov, terminál (18:45).
Průvodce: Mgr. Jan A. Šturma (Místa zblízka)
Kontakt: J. Šturma, tel.: 770 120 454
Poznámka: Obuv a oblečení do terénu. Možnost tlumočení exkurze do NJ, v případě zájmu
kontaktujte předem J. Šturmu.
Bližší informace...

exkurze
pátek 22. června 2018 od 17:00
Živá i neživá příroda Skalek skřítků
Místo: Sraz v 17:00 u hospody v Dubině (50°14'38"N, 12°59'31"E).

Doprava tam i zpět: pouze individuální.
Průvodce: RNDr. Jan Matějů, Ph. D. (Muzeum Karlovy Vary), RNDr. Vladislav Rapprich, Ph. D.
(Česká geologická služba)
Kontakt: J. Matějů, tel.: 730 553 884
Poznámka: Obuv a oblečení do terénu.
Bližší informace...

exkurze
pátek 22. června 2018 od 15:30
Za hmyzem pod dráty
Místo: Sraz v 15:30 na parkovišti u koupaliště Lido u Mariánských Lázní.
Doprava: vlastní (MHD)
Kontakt: L. Dvořák, tel.: 608172434
Poznámka: Novinkou je doprovodný program pro děti formou tematických her a pracovních listů
pro předškolní i školní děti. Nebojte se s dětmi přijít, trasa je nenáročná a určitě se nudit nebudou!
Bližší informace...

exkurze
pátek 22. června 2018 (přednáška); sobota 23. června 2018 (vycházka) od 19:00 (pátek); 9:45
(sobota)
Lišejníky (především) Bečovské botanické zahrady
Dvojprogram: přednáška a vycházka, lze se zúčastnit i jednoho programu.
Místo: Bečovská botanická zahrada, vstup na konci Tovární ulice, Bečov nad Teplou. V sobotu sraz
v 9:45 u vstupní branky do botanické zahrady (z Tovární ulice).
Doprava tam: pátek: vlak M. Lázně (16:36) – Bečov n. T. (17:21); K. Vary, dolní nádr. (17:07) –
Bečov n. T. (17:38); sobota: vlak M. Lázně (8:30) – Bečov n. T. (9:15); K. Vary, dolní nádr. (9:01) –
Bečov n. T. (9:32).
Doprava zpět: pátek: vlak Bečov n. T. (21:59) – M. Lázně (22:44); Bečov n. T. (22:00) – K. Vary
(22:31); sobota: vlak Bečov n. T. (13:30, 15:34, 17:39) – M. Lázně (14:15, 16:19, 18:24); Bečov n.
T. (14:11, 15:17, 17:22) – K. Vary (14:39, 15:50, 17:55).
Průvodci: Ing. Petr Uhlík (Muzeum Sokolov) a Jiří Šindelář (Bečovská botanická zahrada).
Kontakt: J. Šindelář, tel.: 736642792 nebo e-mail: becovskabotanicka@seznam.cz
Poznámky: Účastnický poplatek (vstupné, přednáška, exkurze, nocleh) je 200,- Kč/osoba. Pouze
páteční program: vstupné dobrovolné. Pouze sobotní program (vstupné, exkurze): 100,- Kč/osoba.
Děti do 14 let zdarma. Těšíme se na společný večer u ohně s povídáním, grilováním i zpíváním.
Možnost noclehu v místním týpí či podsadových stanech nebo ve vlastním stanu, přímo na tábořišti
v Bečovské botanické zahradě (toalety, sprcha, letní kuchyně). Spacáky a karimatky vlastní. Na
exkurzi doporučujeme lupu.
Bližší informace...

exkurze
neděle 24. června 2018 od 10:15
Zemská hranice – minulost v kontrastu s dneškem
Místo: Sraz v 10:15 na autobusové zastávce Stará Knížecí Huť.
Doprava tam: bus ČSAD Plzeň CAN (8:15) – Stříbro (8:52) – Bor (9:12) – Tachov (9:35) – Lesná
(9:57) – Stará Knížecí Huť (10:05).
Doprava zpět: bus ČSAD Stará Knížecí Huť (15:50) – Lesná (15:58) – Tachov (16:20) – Bor
(16:44) – Stříbro (17:05) – Plzeň CAN (17:42).
Průvodce: Antonín Hříbal (Tachovský deník)
Kontakt: A. Hříbal, tel.: 724 953 691
Poznámka: Nutná obuv do terénu, jde se po nezpevněných komunikacích, lesem i po loukách. Čas
vycházky bude přizpůsoben příjezdu a odjezdu cyklobusu. Doporučujeme před akcí ověřit výše
uvedené dopravní spojení.
Bližší informace...

ČERVENEC
exkurze
sobota 21. července 2018 od 9:00
Na kole zaniklou kulturní krajinou (cykloexkurze)
Místo: Sraz v 9:00 v Kraslicích na autobusovém nádraží na stanovišti cyklobusu.
Trasa: Cyklobus Kraslice (9:22) – Přebuz (9:54), každý individuálně; společně na kole pak Přebuz –
bývalá Rolava – Sauersack – Rolava – údolí Nancy – Stříbrná – Kraslice (délka cca 20–25km).
Náplň: Exkurze povede zaniklou kulturní krajinou údolí Nancy a okolím Přebuze. K vidění budou
bohaté kulturní i vegetační relikty zaniklých vesnic i domů, typická horská krajina západních
Krušných hor. Zvláštní pozornost bude věnována etnobotanickému aspektu krajiny – nahlédneme
do zaniklého ateliéru německého malíře Franze Grusse a pozůstatků německého důlního závodu
Rolava – Sauersack. Zamyslíme se také nad možnostmi budoucího využití a udržení biologického
bohatství krušnohorské horské krajiny.
Průvodce: Mgr. Filip Prekop (NPÚ Loket), Ing.arch. Ivo Pavlík (Místa zblízka, Cityupgrade) a Mgr.
Jan A. Šturma (Místa zblízka)
Kontakt: J. Šturma, tel.: 770 120 454
Poznámka: Středně náročná cykloexkurze – vlastní kolo s sebou. Možnost tlumočení exkurze do
NJ, v případě zájmu kontaktujte předem J. Šturmu.
Bližší informace...

exkurze
sobota 28. července 2018 od 13:00
Železnou oponou za perlorodkou a na Trojmezí (cykloexkurze)
Místo: Sraz v 13:00 na Masarykově náměstí v Hranicích.
Trasa: Hranice – Luh – Pastviny – NPP Lužní potok – Trojmezí – zaniklá vesnice Trojmezí –

Hranice (délka cca 18km, místy náročnější trasa).
Náplň: Blízké okolí Hranic, kde se Čechy stýkají s Bavorskem a Saskem, bývalo přirozeným
tranzitním místem na všechny tři strany. Od poloviny minulého století je to však opuštěná krajina,
kde po staletí obydlené vesnice a samoty ustoupily Železné oponě. V krajině, která Evropu čtyřicet
let dělila na Západ a Východ, si připomeneme částečně i zcela zaniklá a opuštěná sídla,
prohlédneme si stanici na odchov perlorodky říční, ukážeme si celorepublikově výjimečné
oceánické a suboceánické druhy rostlin a na konec i symbolicky překonáme někdejší „hranici mezi
dvěma světy“.
Průvodce: PhDr. Jan Krajíček (Místa zblízka, FF UK) a Mgr. Jan A. Šturma (Místa zblízka)
Kontakt: J. Šturma, tel.: 770 120 454
Poznámka: Cykloexkurze – vlastní kolo s sebou. Možnost tlumočení exkurze do NJ, v případě
zájmu kontaktujte předem J. Šturmu.
Bližší informace...

VÝSTAVA
1. června – 30. září 2018, výstavní síň
Muzeum Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, Cheb (pod Špalíčkem)
Poohří za časů lovců a sběračů
Výstava seznamuje s opomíjeným světem paleolitických a mezolitických lovců a sběračů. V
posledních letech prudce se rozvíjející oblast archeologického zájmu má řadu nových poznatků a
objevů, které zde budou výstavní formou prezentovány. Z nejvýznamnějších lokalit budou
představeny Tašovice u Karlových Varů nebo okolí přehrady Skalka na Chebsku. Výstava je
pořádána ve spolupráci s ÚOP NPÚ v Lokti a s předním odborníkem na štípanou kamennou
industrii Mgr. Janem Eignerem.
http://muzeumcheb.cz/poohri-za-casu-lovcu-a-sberacu/

28. března – 16. září 2018, výstavní sál č. 1
Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2, Plzeň
Kořeny
Svět kořenů je plný barev, příběhů a překvapení. Po překročení bludného kořene se zmenšíte a
ocitnete se pod zemí, v půdě. Zažijete v tajemné říši kořenů to, co tu zažívá třeba krtek. A jak krtek
vypadá doopravdy? Co má ve spíži a kdo s ním v podzemí ještě bydlí? Jak vypadají kořeny hodně
zblízka, co dělají a s kým se kamarádí? Potkáte kořenové lupiče a podzemní zpěváky, mistry světa
ve skoku vidličkou, i podzemní internet. Dozvíte se, jaká tajemství odkrývají v půdě čeští vědci. V
dámském a pánském koutku si v pohodlí můžete počíst o kořenech jedlých, pitných, krásných i
vychytralých, zatímco děti budou tahat pohádkovou velikou řepu. A nakonec zjistíte, že bez fantazie
se v podzemním světě neobejdete a že hranice mezi realitou a fantazií je tenká. Zkuste ji najít.
http://www.zcm.cz/vystava/koreny
výstava na Facebooku

Kalendář Pojďte s námi do přírody pro rok 2018 je ke stažení na stránkách
www.muzeumcheb.cz/priroda (je potřeba najet na stránku až dolů). Pokud máte zájem o kalendář v
tištěné formě, napiště nám...

Veškeré aktuální informace najdete na našem Facebooku – facebook.com/PojdteDoPrirody/ a webu
– www.muzeumcheb.cz/priroda

Na setkání se těší Vaši koordinátoři přírodovědných akcí,

Martin Jiran, Lucie Lorencová a Barbora Nováková (Český les a Plzeňsko), Pavla Tájková, Jana
Rolková a Jan Matějů (Slavkovský les a Karlovarsko) a Jiří Brabec (Chebsko a Sokolovsko)

P. S.: Pokud nechcete informace touto formou dostávat – odepište prosím NE. Budete obratem z
adresáře vyřazeni.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Jiří Brabec
Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4
350 11 CHEB
Muzeum Cheb,
příspěvková organizace Karlovarského kraje
IČO: 00074276
tel.: +420 739 322 499 (sekretariat)
e-mail: sekretariat@muzeumcheb.cz
www.muzeumcheb.cz

