
Studijní cesta na Slovensko
Pozvánka s přihláškou

Po několika letech si plníme slib, který jsme si dali s kolegy z Pro Silva Slovakia, že opět po
delším čase navštívíme Slovensko. Naposled jsme byli na Slovensku v r. 2006 (Tatry) a v r.
2016 (Oravská Magura a Povážský Inovec), ale nikdy na východě Slovenska.

Proto tentokrát bude naším hlavním cílem Národní park Poloniny, konkrétně NPR Stužica,
NPR Rožok a NPR Havešová. Cestou ovšem také navštívíme s prof. Milanem Sanigou
výběrný les na Donovalech a legendární nejstarší objekt PBLH na Slovensku Smolnícka
Osada, kde zanechal nesmazatelnou stopu Ladislav Alcnauer. Film o Alcnauerově lesnické
dráze nám promítne sám jeho autor Valentín Hvizdoš po večeři ve Staré Vodě.

Odkaz na informace o DO Smolnícka Osada: Smolnícka Osada

Celý sborník: odkaz na celý sborník z konference

Exkurze (kromě té první na Donovalech) budou celodenní, obědové balíčky máme
objednané při snídani a poneseme si je každý s sebou. Zejména NPR Stužica bude
celodenní náročný výšlap, proto se zde rozdělíme na dvě skupiny, z nichž jedna absolvuje
méně náročnou návštěvu NPR Rožok a NPR Havešová.

Program

Sraz k odjezdu je 12.4.2023 v 6:45 a odjezd v 7:00 na obvyklém místě před vjezdem do
areálu MENDELU v Brně. Účastníci ze Slovenska budou moci přistoupit na později
stanovených místech na trase.

Odkaz na podrobný program (drobné změny možná ještě budou)

Přihlašování a úhrada vložného

Přihlásit se mohou členové Pro Silva Bohemica a po 15.3.2023 také ostatní zájemci včetně
zájemců ze Slovenska, a to výhradně v přihlašovacím formuláři:

https://forms.gle/gLjXiMB1XD7TTc3B6

Po korektním odeslání formuláře (tlačítko „Odeslat“) obdržíte automatický e-mail s Vámi
vyplněnými údaji. S ohledem na potřebné osobní údaje může být na každé přihlášce pouze
jeden účastník. V případě problémů s přihlášením (pokud nedostanete potvrzovací e-mail)
se obraťte na tajemnik@prosilvabohemica.cz.

https://mapy.cz/turisticka?q=NPR%20Stu%C5%BEica&source=osm&id=1067301401&ds=2&x=22.5375570&y=49.0816198&z=13
https://mapy.cz/turisticka?source=osm&id=1067301332&ds=1&x=22.4653948&y=48.9779239&z=15
https://mapy.cz/turisticka?source=osm&id=1067294884&ds=1&x=22.3462504&y=49.0165162&z=12
https://prosilvabohemica.cz/wp-content/uploads/2023/02/Alcnauer-Sliac.pdf
https://prosilvabohemica.cz/wp-content/uploads/2023/02/Zbornik_vnutro9-mi-Sliac.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1riZaD2Nx9HO4JTM_SNScBSIgZ0pSur20A70lP3QSZdM/edit?usp=sharing
https://forms.gle/gLjXiMB1XD7TTc3B6


Uzávěrka přihlášek bude s ohledem na stornopoplatky 31. 3. 2023 v 12:00.

Vložné činí 4500 Kč a obsahuje:

● dopravu autobusem
● tři noclehy v hotelu včetně snídaní a večeří
● obědové balíčky do lesa ve čtvrtek a v pátek

Pro úhradu vložného vyčkejte na zálohovou fakturu, případně uhraďte na č.ú.
2502093699/2010 a variabilní symbol 2304000000 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno
účastníka.

IBAN: CZ8920100000002502093699

Program, ubytování atd. je připraveno pro 50 účastníků (+ 1 řidič). Zájem se k nám připojit
projevili kolegové z Pro Silva Slovakia (pro ně bude přihlašování otevřeno od 15.3.2023).
Přihlášky přijímáme v došlém pořadí. Kdo se přihlásí po naplnění kapacity ubytování, bude
informován, že je náhradníkem). Aktuální seznam přihlášených můžete sledovat zde: Odkaz
na seznam přihlášených

Prosím nepřihlašujte se, pokud si nejste jisti, že chcete jet a máte čas. Pokud se někdo z
mimořádných důvodů bude muset odhlásit, neodkládejte prosím sdělení o vaší neúčasti,
abychom zajistili některého z náhradníků.

Za přípravný tým:

Milan Hron, Milan Košulič, Michal Tomčík

Dotazy směřujte na tajemnik@prosilvabohemica.cz, tel +421 724523500

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vROA-ZquRreJfEpn4wPfvm2fPe0uhK4jXJ7MgUarPPlc-WtvmHTauMryyHW0WhpTVf62ziA4vHUyo1b/pubhtml?gid=135516304&single=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vROA-ZquRreJfEpn4wPfvm2fPe0uhK4jXJ7MgUarPPlc-WtvmHTauMryyHW0WhpTVf62ziA4vHUyo1b/pubhtml?gid=135516304&single=true
mailto:tajemnik@prosilvabohemica.cz

