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Stezka v korunáých stromů NP Hainich 

 
expozice Thiemsburg 

 
Návštěvnické centrum národního parku TorfHaus 
 
 
 
 
 
 

(oprázky: Foto 1 – Správa NP Harz, Foto 2 Správa NP Hainich,  
Foto 3 – www.torfhaus.info.de) 

 

  

Pro německé účastníky: Sebastian Klotsche 
Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. (CSB) 
Kurze Straße 8, 01920 Nebelschütz OT Miltitz 

 

Telefon: 0049 35796/971-24 
eMail:  klotsche@csb-miltitz.de 
 

Pro české účastníky: Jan Tandler 
Venkovsky prostor o. p. s. 
U Nisy 6a, Liberec 3, 460 01 

 

Telefon: 00420 485 113 444 
eMail:  tandler@venkovskyprostor.cz 
 

Místo konání/ příjezd: 
 

Popis cesty a možnosti přistoupení jsou zaznamenány v 
programu. Pro individuální příjezd platí následující adresa: 

 

Centrum národního parku (Nationalparkzentrum) Thiemsburg 
Thiemsburg am Baumkronenpfad 

99947 Bad Langensalza, OT Alterstedt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thiemsburg leží asi 10 km západně od Bad Langensalza.  
Příjezd od Bad Langensalza směrem na Zimmern, pak 
odbočit směrem Craula.  
Od Eisenachz po silnici B84 ve směru na Bad Langensalza, v 
Reichenbach odbočit směr Craula, v Craula sledovat značení 
na Bad Langensalza.  
Turistické parkoviště Thiemsburg je přímo u silnice, 
odtud je to jen pár minut pěšky k centru národního parku a 
ke „Stezce v korunách stromů“.  
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Odborná exkurze 
 
 

Přírodověda virtuálně  
a přeci v přírodě  
B 36/11-1 
 

Ve středu, 4. května 2011 
Národní park Hainich (Duryňsko) 
 
 

Exkurze za příklady dobré praxe v rámci 
projektu Cíle 3 „Nové cesty pro 
ekologickou výchovu v Sasku a Čechách“  
 

    

     

Christlich-Soziales 
B ildungsw erk 
Sachsen e.V .   
 



Závazná přihláška 

 

 Program 

 

 Obsah 

 

na exkurzi B36/11-1 „Přírodověda virtuálně a přeci 
v přírodě“ v rámci projektu podpořeného z programu 
Cíl 3 „Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a 
Čechách“ dle účastnických podmínek LaNU. 
 
Uzávěrka přihlášek je 04.04.2011. Poté je možné 
přihlásit se pouze za předpokladu volných míst. 
 

Zúčastním se:      □  Přístup Budyšín 

□  individuální doprava    □  Přístup Drážďany 

 

 Příjmení, jméno 
 
 
 
 
 

 Služebně/firma nebo soukromě 
 
 
 
 
 

 Ulice 
 
 
 
 
 

 PSČ, město 
 
 
 
 
 

 Telefon/Fax 
 
 
 
 
 

 E-mail 
 
 
 
 
 

 Podpis 
 

Vaši přihlášku zašlete prosím faxem, e-mailem nebo 
poštou na adresu 

 

Christlich-Soziale Bildungswerk Sachsen e.V. (CSB) 
Kurze Straße 8, 01920 Nebelschütz OT Miltitz   

 

Telefon: 0049 35796/971-21 
Fax:   0049 35796/971-16 
eMail:  kathrin.kahle@csb-miltitz.de 
 
Tato akce je bez účastnického poplatku. 

Bude nabídnuto poledni občerstvení, ovoce a nápoje. 
Svačinu a večeři vezměte s sebou sami. 

 06:00 hod.  Start v Liberci 
07:30 hod.  Přístup v Budyšíně, nádraží 
08:00 hod. Přístup v Drážďanech, Elbepark 
 
09:00 hod. Přivítání, Katrin Weiner, LaNU 
  Workshop on Tour:  
  „Přírodověda na velkoplošných  
  chráněných územích“,  
  Sebastian Klotsche, CSB 
11.30 hod.  Přivítání v NP Hainich,  
  paní Hilgenfeld, Zřizovatelská   
  organizace ReKo 
11:45 hod.  Prohlídka po expozici 
12.30 hod.  Polední občerstvení v Krbovém pokoji 
13:00 hod. „Objevuj tajemství Hainichu –  
  expozice v centru Přírodního parku 
  Thiemsburg“,  
  Rüdiger Biehl, NLP Hainich „Koncepce  
  expozice v návštěvnickém centru  
  NP TorfHaus“, 
  Heike Albrecht, NLP Harz 
13:30 hod.  výměna zkušeností 
14:00 hod. individuální prohlídka Stezka korunami  
  stromů 
15:00 hod.  odjezd 
18:30 hod. Výstup v Drážďanech, Elbepark 
19:00 hod. Výstup v Budyšíně, nádraží 
20:30 hod. Příjezd Liberec 
 
Tlumočení:  Jan Hanzl, 3T consult Liberec (simultáně) 
 
Pořadatel: 
Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt, Akademie 
(Saská zemská akademie pro přírodu a životní prostředí, akademie) 
Katrin Weiner 
Wilsdruffer Str. 18, 01737 Tharandt 
Telefon: 0049/35203/448-21 
 

 Přeshraniční projekt ekologické výchovy „Nové 
cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Čechách" 
(rámcový projekt TNU) si stanovil cíl dosažení 
kvalitativního pokroku ekovýchovných organizací, 
ve vztahu k vlastní profesionalizaci a ke 
vzdělávacím nabídkám, prostřednictvím vývoje 
nových a inovativních nabídek. Přitom budou vedle 
vývoje vlastních projektových příkladů v rámci 
odborných exkurzí také navštěvovány příklady 
dobré praxe (best-practice). 
 
Jeden z praktických modulů rámcového projektu 
TNU se věnuje interaktivním výstavním prvkům, 
které umožní virtuální „prohlídku“ citlivých oblastí. 
Toto má interaktivně probíhat v rámci ekologické 
výchovy a přírodovědy. Zvláště důležité je přitom 
propojení multimediální, internetové a vícejazyčné 
ekologické výchovy.  
 
Proto zvláště v německých chráněných oblastech, 
ale také v Česku, existují příkladné expozice s 
podobnými cíli. Odborná exkurze má umožnit 
expertům, kompetentním osobám, uživatelům a 
dalším zájemcům o současnou ekologickou 
výchovu, získání praktických poznatků, ale také 
výměnu zkušeností.  
 
 
 
 

         
 

  
  

      

 


