
  
Připomínky dalších akcí 

 
 Kontakt 

 
  

 
Regionální konference Trinacionální sít ě 
ekologické výchovy (TNU) Region Polabí-Horní 
Lužice/Liberec * 
18.10.2012 v Neukirchu 
 
 
Výro ční konference Trinacionální sít ě 
ekologické výchovy * ** 
15.11.2012 v Drážďanech 
 
 
Modelový kurz Pedagogika ekologické 
výchovy, Modul 11: 
Ekologická výchova a nová média * 
05. a 06.12.2012 v Drážďanech 
 
 
Modelový kurz Pedagogika ekologické 
výchovy, Modul 10: Metodický seminá ř * 
17. a 18.01.2013 v Schöně 
 
 
 
 
* německo-česká akce 
** německo-polská akce 
 

 Helena Friolová 
Venkovský prostor o.p.s. 
U Nisy 745/6a 
460 01 Liberec III 
 
Telefon: 485 108 703 
Telefax: 485 113 443 
Email: friolova@venkovskyprostor.cz  
 
 
Místo setkání:  
 
9.00 hod. nádraží Budyšín, hlavní vchod 
Rathenauplatz 1 
02625 Bautzen 
 
Parkoviště v blízkosti nádraží jsou k dispozici. 
 
 
Rámcové podmínky: 
 
Jednací jazyk exkurze je němčina. Všechny 
příspěvky budou simultánně tlumočeny. 
 
Nebude vybírán žádný účastnický příspěvek.  
 
Prosím pamatujte na vhodné oblečení dle počasí. 
Akce bude vesměs probíhat venku. 
 
Akce se koná v rámci projektu „Nové cesty pro 
ekologickou výchovu v Sasku a Dolním Slezsku  – 
Rámcový projekt Trinacionální sítě ekologické 
výchovy (TNU)“.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z horníka lodníkem 
Exkurze za p říklady dobré praxe do 
Lužické jezerní oblasti 

 
 
 
B 43-2/12 
 
 
 
v úterý , 30. října 2012 
Autobusem z Budyšína 
 
 
 

     



Závazná p řihláška 
 

 Program 
 

 Obsah 
 

na akci B 43-2/12 „Z horníka lodníkem ….“  dle 
účastnických podmínek Akademie Saské zemské 
nadace pro přírodu a životní prostředí.  
 
Organiza ční pokyny: viz zadní strana 
Uzávěrka p řihlášek je 19.10.2012. Poté je možné 
přihlásit se pouze za p ředpokladu volných míst.  

 
 

 
Příjmení, jméno 
  
  
  

 
Služební zařazení/firma nebo soukr. 
   
  
 

 
Ulice 
 
  
   

 
PSČ, město 
 
  
   

 
Telefon/Fax 
 
 
  
  

 
Email 
  
    

 
Podpis 
 
 
 
Přihlášku prosím zašlete e-mailem, poštou, nebo faxem: 
 
Email: friolova@venkovskyprostor.cz 
Fax: 485 113 443 
 

 9:00 Odjezd autobusu z nádraží Budyšín 
 
10:00 Příjezd do Elsterheide a p řivítání 
 Katrin Weiner, LaNU 
 
10:10  Úvodní p řednáška 
 Dr. Alexander Harter,  
 Spol. Lausitzer Seenland gGmbH 
 
Další cesta autobusem k následujícím cílům: 

11:05 Velký projekt ochrany p řírody Lužické 
jezerní oblasti – sou časnost a perspektivy 

 Dr. Alexander Harter 
 
11:45 Projekt mezinárodní stavební výstavy 

Fürst-Pückler-Land 2000 do 2010 (IBA) 
Plovoucí domy  

 Volker Mielchen, Zweckverband Lausitzer 
 Seenland Brandenburg 
 
12:30 Oběd  
 
13:45 Projekt IBA „Landmark Lužická jezerní 
 oblast“ s prohlídkou „Rezavého h řebíku“ 
 Volker Mielchen 
 
15:15 „Terra Nova“ – Zážitkový sv ět Elsterheide 
 Anke Meyer, spol. Landschafts-, Nutz- und 
 Wildtierpflege GmbH 
 
 Přestávka na kávu a diskuze 
 
16:20 Živá dílna pro malování na sklo a 
 Porcelán, starod řevěná stodola   
 Birgitt Pattoka 
 
17:00 Cesta zpět do Budyšína  
18:30 předpokládaný příjezd do Budyšína 
 

 Z horníka lodníkem – strukturální zm ěny 
regionu Lužická jezerní oblast 
 
Lužická jezerní oblast (Lausitzer Seenland) je 
uměle vytvořené území s vodními plochami, které 
vzniklo zaplavením utlumených povrchových 
hnědouhelných dolů lužické hnědouhelné pánve. 
V rámci této exkurze bychom se nechtěli zabývat 
pouze rekultivací, ale především potenciálem, 
který se od ní odvíjí pro ochranu přírody, rozvoj 
regionu a cestovní ruch. V této souvislosti chceme 
představit, jakým způsobem k tomu mohou přispět 
ekovýchovné organizace. 
Úvodní přednáška pana Dr. Alexandra Hartera 
nám přiblíží historii vzniku Lužické jezerní oblasti a 
také aktuální stav a perspektivy regionu. Zjistíme 
cenné informace o milnících a aktuálních úkolech 
velkého projektu Lužické jezerní oblasti, která je 
v celostátním měřítku pro Německo 
reprezentativním velkoplošným chráněným 
územím.  
S "Rezavým hřebíkem“ (rozhledna) a návštěvou 
„Plovoucích domů“ budeme moci vidět kroky, 
jakými postupují strukturální změny regionu, jaké 
vize existují, co z toho bylo již realizováno a jakým 
způsobem to má pokračovat, zvláště s ohledem na 
rozvoj regionu, coby rekreační oblasti pro místní 
obyvatele i turisty. 
Seznámíme se také se zemědělským podnikem 
Terra Nova („nová země“), který od r. 1998 
provozuje extensivní zemědělství v bývalém dole 
Spreetal a který spojuje péči o krajinu, ve smyslu 
ochrany přírody, s regionálním hospodařením. 
 
Exkurze je ur čena jak pro lektory ekologické 
výchovy a pedagogy, tak i pro pracovníky 
činné v místní správ ě, správ ě CHKO a 
poskytovatele turistických služeb.  

      

 


