
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 6. 2009, prostor před železniční stanicí Veselí nad Lužnicí 
z 

 
                                       

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
KONTAKTY A TERMÍNY PRO EXKURZI: 
 
 
Odeslání závazné přihlášky: do 20. 5. 2009 (kontaktní osoba Jiří Řehounek) 
 
E-mail: RehounekJ@seznam.cz (preferovaný způsob komunikace)  
Pošta: Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, P.O. BOX 223, 370 04 České Budějovice 
Fax: 387 310 166 
Mobil: 605 066 898 
 

 
 
          

                        

Exkurze je podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejnska a 
Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského 
finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje 

občanské společnosti.  
 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
 

          Titul, jméno a příjmení: 
 
           Instituce: 
 
           E-mail:                                                                         Telefon: 
 
           Mám zájem o svačinu:    ano              ne                            
 
           Podpis:  
 
           Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete e-mailem, faxem nebo poštou nejpozději do 20. 5. 2009: 
 
                      Jiří  Řehounek 
                      Calla – Sdružení pro záchranu prostředí      
                      P.O. BOX 223 
                      370 04 České Budějovice 
                      Fax: 387 310 166 
                      E-mail: RehounekJ@seznam.cz 
                      Tel.: 387 311 381 (nejlépe ve čtvrtek 14:00 – 17:00) 
                      Mobil: 605 066 898 

Calla – Sdružení pro záchranu prostředí 
a 

Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia 
 

si Vás dovolují pozvat na pedagogickou exkurzi 
 

Pískovny za humny (tentokrát nejen v  pískovnách)  



 
 
 
 
 
 

 

   ZAMĚŘENÍ EXKURZE: 
 
   Exkurze je určena pedagogům 2. stupně 
ZŠ a SŠ, vedoucím zájmových kroužků, 
pracovníkům ekocenter a dalším 
zájemcům o využití těžebních prostorů ve 
školní výuce, mimoškolní činnosti a 
ekologické výchově. 
 
   Lektoři seznámí účastníky s významem 
těžebních prostorů pro ochranu přírody a 
krajiny, zajímavými rostlinami, živočichy a 
biotopy v těžebních prostorech a také 
mladým vědním oborem, který se jmenuje 
ekologie obnovy.  
 
   Podstatnou součástí exkurze budou také 
ukázky didaktických her a dalších aktivit, 
které mohou být inspirací pro výuku ve 
škole i v terénu a zaměřují se na poznání 
života v pískovnách a dalších těžebních 
prostorech. 
 
   Účastníci obdrží zdarma stostránkový 
metodický šanon Pískovny za humny. 
 
 
   Akce byla akreditována MŠMT pod 
č.j.10 921/2007-25-173 ze dne 
20.3.2007. 
 
 
Více informací o ochraně a obnově 
pískoven a dalších těžebních prostorů 
(nejen) v jižních Čechách se dozvíte na 
webu Jihočeské pískovny:  
 

www.calla.cz/piskovny 
 
 

   PROGRAM EXKURZE: 
 
 
   9:30 –  Sraz před železniční stanicí Veselí  nad 

Lužnicí 
 
   9:45 – Odjezd autobusem na exkurzi  
 
   16:00 – Návrat do Veselí nad Lužnicí  
 
 
 
 
 
   LEKTOŘI (v abecedním pořadí): 
 
 
   Daniel Abazid (Blatské muzeum Soběslav)  
                        – botanika 
 
   Josef Janošťák (Centrum ekologické a globální 

výchovy Cassiopeia) 
                        –  ekologická výchova 
 
   Petra Konvalinková (katedra botaniky PřF JU a 

Daphne ČR) 
                        – botanika, ekologie obnovy 
 
   Jiří Řehounek (Calla – Sdružení pro záchranu 

prostředí) 
                        – zoologie, ekologie obnovy 
 

   ORGANIZAČNÍ INFORMACE 
 
   Účastnický poplatek činí 100 Kč na 

osobu. Zahrnuje dopravu autobusem, 
lektorné, metodický materiál Pískovny 
za humny, další materiály pro účastníky 
a svačinu. Lze ho uhradit převodem na 
účet Cally č. 3202800544/0600, 
variabilní symbol 10609. 

 
 
   Místa konání:  
 
 
    Zajímavé těžební prostory na Táborsku –    
těžené rašeliniště v Přírodní rezervaci 
Borkovická blata, lesní pískovna 
u Borkovických blat, vápencový lom 
v Přírodní rezervaci Kladrubská hora a 
možná i překvapení na závěr… 
 
 
   Příjezdy vlaků do Veselí nad Lužnicí: 
 
   Od Prahy a Tábora: 9:18 
 
   Od Jihlavy: 9:15 
 
   Od Českých Budějovic: 8:42, 9:32 
 
   Od Českých Velenic a T řeboně: 9:13 
 
      
 

Odeslání závazné p řihlášky: 
 

do 20. 5. 2008 
 

            


