PŘEHLED AKCÍ PRO VEŘEJNOST / DUBEN 2018
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
regionální pracoviště Východní Čechy

10. 4. - 25. 4.

Obojživelníci ve svém živlu, nevšední putovní fotografická výstava, která Vás
nechá nahlednout do skrytého života obojživelníků na souši i pod hladinou.
ZŠ Červená voda

Čt. 19. 4.
9 h.

Den otevřených dveří „do přírody“ Tradiční akce pro žáky základní školy

Čt. 19. 4.
17 h.

Za žabím kuňkáním, sraz u restaurace Monako, jižně od Slatiňan.

Pá. 20. 4.
9 h.

Mapujeme s BioLogem app, představení přírodovědného zápisníku – mobilní

So. 21. 4.
9 h.

Brigáda na Plachtě, sraz na hrázi rybníka Plachta. Tradiční jarní akce v přírodní

Út. 24.4.

Otevírání Zemské brány, tradiční jarní den plný soutěží připravují pracovníci

Čt. 26.4.
9 h.

Odborný seminář v Polici nad Metují, OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ

26. 4. - 30. 5.

Obojživelníci ve svém živlu, nevšední putovní fotografická výstava, která Vás

So. 28. 4.
10 h.

pořádaná pracovníky Správy CHKO Železné hory v rámci Dne Země. Tentokrát
představí skryté krásy přírody v okolí Nasavrk. / CHKO Železné hory
Přírodovědná komentovaná vycházka nenáročným terénem vhodným i pro malé děti.
Cílem bude rybník Vilém a tůně v přilehlých olšinách. / CHKO Železné hory
aplikace BioLog žákům ZŠ Spořilov v Pardubicích. Vycházka podél Chrudimky
s praktickou ukázkou přírodě blízké „appky“.
památce Na Plachtě v Hradci Králové. Akce je určena všem zájemcům, kteří chtějí
pomoci přírodě v tomto krásném a přírodovědecky bohatém chráněném území. Nářadí
v omezeném množství bude k dispozici, vlastní nářadí (zahradnické nůžky všech
velikostí, pilky, hrábě, rýče) vítáno!
Správy CHKO Orlické hory pro žáky základních škol.
PROSTŘEDÍ 2014 – 2020. Aktuální informace k projektům v rámci Prioritní osy 4,
specifických cílů 4.1. Zaměřením na péči o lesní společenstva. / CHKO Broumovsko
nechá nahlednout do skrytého života obojživelníků na souši i pod hladinou.
Informační středisko CHKO Litovelské Pomoraví, Šargoun, 784 01 Litovel

Den s Lesy ČR v Oboře Žleby, tradiční akce pro děti, pořádaná ve spolupráci s
Lesní správou Nasavrky. V naučně zábavném programu popularizují ochranu přírody
pracovníci Správy CHKO Železné hory.
podrobnější informace neleznete na www.nature.cz
vychodni.cechy@nature.cz

