Pozvánka

Floristický minikurz v Plumlově 5. až 7. května 2012
Pořádá Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti ve spolupráci se základní
organizací Českého svazu ochránců přírody Hořepník Prostějov.

Penzion Valášek

Autobusová zastávka Plumlov „Přehrada“

Ubytování je zajištěno v penzionu Valášek v Mostkovicích, celkem je k dispozici 40 noclehů, z
toho tři apartmány za 380 Kč na noc, ostatní dvou a třílůžkové pokoje za 150 Kč na osobu a
noc. V místě je možnost stanovat. V případě potřeby je možné zajistit další noclehy.
Možnost ubytování je i na noc před akcí. Jídlo zajištěno přímo v penzionu formou polopenze
s teplou večeří, za velmi příznivou cenu. Vaří se i vegetariánská jídla.
Do místa konání akce se dostanete autobusem z Prostějova, popř. z Boskovic. Jízdní řády viz
internet. V sobotu je odchod exkurzních skupin v 9 hod, v ostatní dny v 8 hod.
Na vzdálené trasy se budeme přesouvat auty, v jednání je částečná úhrada dopravy formou
finančního grantu.

Trasy :
•Plumlovské xerotermní lokality
• Lokality na Kladeckých a Čelechovických vápencích
• Oblast Mikroregionu Předina v okolí Brodku
u Prostějova
ČSOP Prostějov každoročně pečuje o 50 ha chráně ných území a přírodních lokalit. Budete mít možnost
zhlédnout výsledky mnohaleté ochranářské práce
přímo v terénu.
Do programu budou zařazeny i místa ve Vojenském
výcvikovém prostoru Březina, ale bohužel jen pro
omezený počet účastníků, pravděpodobně pouze
pro dvě exkurzní skupiny.
Počítejte s celodenním chozením, cca 12 km. Je
proto nutný dobrý zdravotní stav všech účastníků.
Večerní program může být vyplněn promítáním na
téma „ Do světa na kytky“.
Vezměte si prosím svoje fotografie k promítání.

Doba konání floristického minikurzu spadá na počátek středního jarního aspektu, bude
možno studovat vzácnější druhy ostřic a některé významné jarní druhy rostlin. Jako např.
Thesium dollineri, Potentilla sterilis, Daphne cneorum, Carex obtusata.
Všechny výskyty známých druhů v prostoru exkurzí jsou řádně zdokladovány, nebude
tolerováno obohacování jakýchkoliv herbářových sbírek.

Do 16. dubna nahlaste svoji účast formou závazné přihlášky v elektronické podobě i s
vyplněním vašich požadavků na ubytování a stravu. A to na adresu jednatelky
Moravskoslezské pobočky ČBS Marie Popelářové marie.popelarova@nature.cz, nebo na
adresu ZO ČSOP Hořepník horepnik_csop@centrum.cz. Přijetí přihlášky vám potvrdíme.

