Celostátní setkání členů a přátel ČSOP 2009
4. – 6. září 2009, Bečov nad Teplou

PROGRAM
Pátek
Příjezd, registrace účastníků v RS Komtesa (Tepelská 411, Bečov nad Teplou), rozdělení ubytování.
Parkování vozidel a úschovna věcí a kol možná v areálu RS Komtesa.
Fakultativní exkurze během celého dne po vyznačených trasách v okolí Bečova: Homolka, geologické
lokality u Chodova, Vitriolka, polesí Hůrka, Bečovské rybníky, Nový rybník (možnost koupání), Psí
skála, Bečovský potok
•

3 trasy podle náročnosti (cca 5, 10 a 15 km + cyklotrasa), k dispozici bude tištěný průvodce trasou –
zajímavosti, příroda, historie

Aktivity pro děti – hry, soutěže, tvořivé dílny (ZO ČSOP Chodov)
16:00 – 19:00 Přednášky
•

Příprava podkladů pro grafické zpracování tiskovin (Jakub Krč, grafické studio RedGreenBlue)

19:00 večeře
•

20:00 slavnostní zahájení

•

prezentace místních ZO a představení Bečovska - příroda, kultura, historie, současnost, rozvojové
projekty regionu (ZO ČSOP Berkut)

•

diskuze k odpoledním přednáškám

•

posezení u ohně s grilováním

•

podle počasí venkovní promítání dokumentů (o Kraji živých vod, Mariánských Lázních, minerálních
pramenech, apod.)

Sobota
6:00 - ornitologická procházka s přednáškou (Miroslava Horáková)
7:00 snídaně
8:00 - 10:30 Přednášky (ZO ČSOP Kladská)
•

CHKO Slavkovský les

•

Minerální prameny Karlovarského kraje

•

Mapování netopýrů Karlovarského kraje

Aktivity pro děti – hry, soutěže, tvořivé dílny (ZO ČSOP Chodov)
11:00 oběd
12:00 Exkurze po CHKO Slavkovský les: NPP Upolínová louka, NPP Křížky, pramen Magnesia, naučná
stezka Kladská (autobusem, případně doprovodnými vozy)
17:00 Přednáška (Ing. Rudolf Tomíček)
•

Bečovské zajímavosti

•

Bečovsko v toku dějin

•

Ochrana přírody ve Slavkovském lese

•

Historie vojenského újezdu Prameny, likvidace sídel ve Slavkovském lese

Aktivity pro děti – hry, soutěže, tvořivé dílny (ZO ČSOP Chodov)
19:00 večeře
Posezení u ohně s hudbou

Neděle
7:00 – 9:00 snídaně
Od 10:00 exkurze po aktivitách ZO ČSOP BERKUT
10:00 – 12.00 Bečovská panoramatická stezka a Bečovská botanická zahrada
12:00 Slavnostní otevření lokality „Nad řekou“ a ukončení Setkání
Součástí slavnostního otevření bude vystoupení písničkáře a dokumentaristy Bedřicha Ludvíka, který natočil
velké dokumentární cykly „Rozhlédni se, člověče“ (rozhledny), „Paměť stromů“ (památné stromy) a „Zpět
k pramenům“ (prameny českých řek). Dále je autorem knih, mmj. „Stromy se na nás dívají“.
Recitál se uskuteční v areálu Bečovské botanické zahrady.
Pro zájemce možnost společné návštěvy Národní kulturní památky hrad a zámek v Bečově a Národní
kulturní památky Relikviář sv. Maura (se sníženým vstupným). Snížené vstupné bude uplatněno po
předložení upomínkového předmětu ze Setkání.
V malé společenské místnosti RS Komtesa bude po celou dobu konání Setkání možnost zakoupení
občerstvení.
Pro přednáškovou činnost bude po celou dobu k dispozici prezentační technika, případně ČB tiskárna a
skener.
Mimo program lze navštívit bečovské Muzeum motocyklů a české hračky, Krásenskou rozhlednu, Hornické
muzeum Krásno, Muzeum Horní Slavkov, Klášter premonstrátů v Teplé, Dlouhou stoku, NS Smraďoch, část
Doupovských hor (Bochovsko – rozhledna na hradě Hartenštejn), NS Siardův pramen, zámek a park
Kynžvart, případně lázeňská centra Mariánské Lázně, Karlovy Vary.
K nabídce dalších zajímavých lokalit bude zdarma k dispozici mapa Náš region a členové ZO ČSOP BERKUT.
Bečovsko je vhodné nejen pro pěší turistiku, ale i cykloturistiku včetně dětských vozílků croozer. V okolí je
též řada míst určených pro geocaching.
Změna programu vyhrazena.

