
          
 
 
Všem aktérům ekologické výchovy v Krušných horách na české a německé straně 
 
Pozvánka na regionální konferenci Trinacionální sítě ekologické výchovy  
(TSEV) region Krušné hory - Litvínov 
 
Datum:  čtvrtek, 24. dubna 2014, 10:00-15:00 hodin 
Místo:  Kalek, sál v domu služeb Kalek čp. 12, nad prodejnou smíšeného zboží 
 
Systematické sledování povětrnostních fenoménů – Součást 
moderní ekologické výchovy na příkladu Krušných hor 
 
Krušnohorská příroda je velmi těsně spojena se zdejším počasím, které se vždy umí postarat o 
nějaké to překvapení. Sledování počasí může být poutavou součástí ekologické výchovy. Naše 
konference se bude věnovat některým typickým zajímavým povětrnostním fenoménům, jako 
jsou například „krušnohorský fén“, „český vítr“, inverze nebo srážky spojené s výstupným 
pohybem a ochlazením vzduchové hmoty, vysvětlí možnosti k  jejich podchycení na 
ekovýchovných akcích a v organizovaných skupinách a představí technické a informativní 
podmínky. Kromě toho poskytne přehled extrémních povětrnostních událostí a anomálií v 
posledních letech a staletích a představí možnosti dokumentace těchto fascinujících  přírodních 
fenoménů v rámci přeshraniční environmentální výchovy. Tématem bude i fenomenologie a její 
využití ke zpřístupnění strategií výchovy k odpovědnému zacházení s životním prostředím. 
 
9:30 hod.  Příjezd do Kalku 
 
Moderace:  Kay Meister (podpůrné sdružení na ochranu přírody Förderverein Natura  
  Miriquidica) 
 
10:00 hod.  Přivítání & zahájení (Katrin Weiner, LaNU, Jan Tandler, Venkovský prostor / 

Michal Tarant, Schola Humanitas) 
 
10:30 hod. Povětrnostní fenomény a jejich pozorování jako metoda ekologické výchovy  

(Jens Weißbach, Dittersdorf) 
 
11:00 hod.  Extrémní povětrnostní události v Krušných horách 
 (Jens Weißbach, Dittersdorf, český referent NN) 
 
11:30 hod. Fenomenologie jako metoda ekologické výchovy 
 (Rico Wendrock, Amtsberg) 
 
12:00 hod.  Polední přestávka 
 
13:00 hod. Exkurze k meteorologické stanici – příklady nejlepší praxe v ekologické výchově  u 

Domu setkávání na horském hřebeni/Haus der Kammbegegnungen (Kay Meister, 
Rübenau) 

 
14:30 hod. Diskuze a závěr  
 



Příjezd 
 

 
 
Až do Rübenau: 
 
Od Saské Kamenice (Chemnitz) (B174):  
Po silnici B174 jet kolem Marienbergu až k Reitzenhainu. U vjezdu do obce odbočit doleva na Rübenau. V 
Rübenau pokračovat až na křižovatku v centru obce (vpravo je hostinec Weißer Hirsch). Tam odbočit doleva a 
pokračovat několik metrů do kopce až ke kostelu a hned zase odbočit doleva do uličky „In der Gasse“. Tam se 
vpravo nachází stará škola s parkovištěm. Odsud dál pěšky cca. 300 metrů ulicí „In der Gasse“. Dům setkávání 
na horském hřebeni/Haus der Kammbegegnungen leží hned vedle německo-české školky (pozná se podle 
indiánského týpí před domem).  
 
Od Olbernhau (B171) / hraniční přechod Deutscheinsiedel:  
Z obce Deutscheinsiedel jet po silnici B171 na Olbernhau a pak směrem Marienberg. Ve čtvrti Ansprung odbočit 
doleva na Rübenau. V Rübenau pokračovat ke kostelu (vlevo), tam pak odbočit doprava do ulice „In der 
Gasse“. Hned vpravo se nachází stará škola s parkovištěm. Odsud pěšky ulicí „In der Gasse“ cca. 300 metrů. 
Dům setkávání na horském hřebeni/Haus der Kammbegegnungen leží hned vedle německo-české školky 
(pozná se podle indiánského týpí před domem).  
 
Od Chomutova (B174):  
Jet až k hraničnímu přechodu Reitzenhain. U výjezdu z obce Reitzenhain odbočit doprava na Rübenau. V 
Rübenau pokračovat až na křižovatku v centru obce (vpravo je hostinec Weißer Hirsch). Tam odbočit doleva, 
pokračovat několik metrů do kopce až ke kostelu a hned zase odbočit doleva do uličky „In der Gasse“. Tam se 
vpravo nachází stará škola s parkovištěm. Odsud ulicí „In der Gasse“ pokračovat pěšky cca. 300 metrů. Dům 
setkávání na horském hřebeni/Haus der Kammbegegnungen leží hned vedle německo-české školky (pozná se 
podle indiánského týpí před domem).  
 
Do Olbernhau a Marienbergu jezdí i veřejné autobusové linky, informujte se prosím na: www.rve.de.  
 
Rübenau – Kalek: skrz obec přes hraniční most 



Přihláška:  
 
na servisní a koordinační místo Sítě ekologické výchovy Sasko 
Service- und Koordinierungsstelle des NUS 
Fax: 0049 35203 44 88-44,  
E-mail: Katrin.Weiner@lanu.smul.sachsen.de  
 
nebo na: 
 
podpůrné sdružení na ochranu přírody 
Förderverein Natura Miriquidica e.V. 
Haus der Kammbegegnungen, In der Gasse 3, 09496 Marienberg OT 
Rübenau 
info@natura-miriquidica.de 
Tel.: 0049 172 105 83 76 oder 03735 6681251 
Fax.: 0049 3735 6681252 
 
Regionální konference dne 24.04.2014 se zúčastní následující osoby: 
 
Příjmení, jméno: ………………………………………………………… 
 
Příjmení, jméno: ………………………………………………………… 
 
Instituce:  ……………………………………………………………………………. 
 
   ……………………………………………………………………………. 
 
E-mail:   …………………………………………………………………………... 
 
Mám / máme zájem o svezení z 
 
…………………………..…………………… do Kalku. 
 
 
Nabízím / nabízíme svezení z  
 
……………………………………………………………………………………………………….…..   
 
přes 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
do Kalku. 
 
 
 
 
 
________________________ ____________________ 
Místo, datum    Podpis 
 


