VLASTIVĚDNÁ EXKURZE
(předmět: Úvod do vlastivědné práce v terénu – UVPTP)
Termín:

14.-18. 6. 2021: NÁCHODSKO – za barokem, babičkou a do skal

Vedení:

RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D., Mgr. Jan Prener

Nocleh:

Autocamping Rozkoš (chatky, Česká Skalice u přehrady Rozkoš; cca 150 Kč/os/noc)

Cena:

výdaje (doprava, strava, vstupné, noclehy) si studenti hradí na místě (celkové náklady na
dopravu, noclehy a vstupné odhadem 1-2 tis. Kč/os.)

S sebou:

potvrzení o negativním testu z akreditovaného střediska (ne starší než 48h před
ubytováním = tedy provedené v neděli!!!) nebo potvrzení, že máte za sebou aspoň jednu
dávku očkování, od které uběhlo alespoň 21 dnů, nebo potvrzení od doktora, že jste
prodělali nákazu Covidem během posledních 180 dnů.
studentský průkaz (ISIC), sportovní oblečení, pevná obuv, pláštěnka

Požadavky:

aktivní účast na všech částech exkurze, referát (viz témata, na která jste se zapisovali)

PROGRAM:
Po/14. 6. 2021 sraz hl. n. ČB 9,00 * vlak (skupinová j.) z ČB 9,08 – Praha hl. n. 11,33/12,09 – Jaroměř 14,17
- pevnost Josefov (2,5 km od žst.): 15,00 prohl. bastionů (50 Kč) a města; entrée k regionu a baroku
* vlak Jaroměř 17,18 (17,44) – Česká Skalice 17,28 (17,56); ubytování
Út/15. 6. 2021 * vlak Česká Skalice 8,32 – Starkoč 8,38/8,42 – Teplice n. M. 9,28/9,31 – Adršpach 9,43
- Adršpašsko-teplické skály: 10,00 vstup (každý si rezervuje online, 90 Kč), skalní města, terénní
výuka (pěší trasa 15-18 km s cílem v Teplicích n. M.)
* vlak Teplice n. M. 17,31 (16,31) – Starkoč 18,17/18,23 (17,18/17,22) – Česká Skalice 18,28 (17,27)
St/16. 6. 2021 * vlak autobus Česká Skalice Rozkoš 9,25 – Dvůr Králové n. L. aut. nádr. 10,08
- Dvůr Králové n. L. ZOO: vstup 11,00, oběd a rezerv. didakt. program ZOO 13,15 (ca 110 Kč); město
- České baroko: trasa Dvůr Králové – Braunův Betlém, terénní výuka – hospitál Kuks (trasa 9 km)
* vlak Kuks 17,21 – Jaroměř 17,31/17,44 – Česká Skalice 17,56
Čt/17. 6. 2021 *vlak Česká Skalice 8,32 (9,32) – Červený Kostelec 8,49 (9,48)
- Babiččino údolí: trasa podél řeky Úpy v NPP místy z románu Babička, terénní výuka, didaktické hry
(pěší trasa až do kempu 20 km)
Pá/18. 6. 2021 - Česká Skalice město
* indiv. vlak Č. Skalice 11,29 (9,29) – Praha hl.n. 13,46/13,58 (11,46/11,58) – ČB 16,02 (14,51)

