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Český svaz ochránců přírody  

JARO & Morava & Arion 
 

ve spolupráci 
 

se správou CHKO Pálava 
 
 
             Vás srdečně zvou na III. ročník pracovně-vzdělávací akce 

JIHOMORAVSKÉ KAVYLOBRANÍ 
NA POUZDRANSKÉ STEPI 1. - 3. 5. 2015 

 
Kosení a úklid travních porostů v národní přírodní rezervaci Pouzdřanská step–Kolby.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Sraz: v pátek 1. 5., sobotu 2. 5. a neděli 3. 5. 2015, vždy v 10:00 hod. 
u vlakového nádraží v Pouzdřanech, či přímo na lokalitě  

 
 Součástí akce bude i zoologicko-botanická exkurze po Pouzdřanské 

stepi, za příznivého počasí pak zde od 20:00 hod. bude i veřejná 
ukázka výzkumu nočního hmyzu s využitím jeho lákání na světelný 
zdroj a plátno a sledování netopýrů s využitím detektoru (pro noční 
program doporučujeme velmi teplé oblečení a kapesní svítilnu)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktualizované informace - zejména ohledně programu a přenocování, obdrží 
všichni e-mailem (jarojaromer@seznam.cz) přihlášení účastníci, dále jsou 
průběžně tyto informace zveřejňovány na www.jarojaromer.cz a je možné je i non-
stop zjistit na telefonu + 420 603 847 189 (David Číp – hlavní organizátor akce). 
Těšíme se na vaši hojnou účast, šiřte, sdílejte a přijďte pomoci přírodě ale i 
poznávat podobně trhlé přírodomily!  
 
Péče o lokalitu Pouzdřanská step byla v roce 2015 podpořena Prostřednictvím EHP 
a Norských fondů 

 



 
 Podrobnější organizační pokyny: 

 
Parkovat auta je možné ve Stepní ulici (naproti vlakové zastávce v Pouzdřanech). 
  
Po přivítání účastníků a informování o organizačních záležitostech bude následovat hromadný 
odchod do stepní části rezervace, kam mohou v průběhu dne dorazit i později příchozí (ti by se 
však zde nejdříve měli hlásit u hlavního organizátora, neboť se budeme pohybovat na území 
národní přírodní rezervace, kde je třeba dodržovat určitá pravidla). Předpokládané ukončení 
v neděli večer (podle toho, jak se komu bude chtít). 
 
Z předchozího dne bude pokosena tráva a v kosení lehkou mechanizací budeme pokračovat i 
přímo během akce – podle toho kolik dorazí účastníků, takže práce by mělo být pro všechny tak 
akorát. Ve čtvrtek 30. 4. 2015 uvítáme pomoc dobrovolníků s vlastním křovinořezem nebo 
motorovou pilou (PHM zajistíme), pro předpřipravení prací na vlastní akci – případní zájemci 
nechť, prosím, kontaktují přímo hlavního organizátora. 
 
Menší občerstvení v podobě na ohni opečených buřtů (bez obsahu palmového oleje!!!), chleba, 
křenu a hořčice bude zajištěno pro prvních 50 e-mailem přihlášených účastníků, jinak si jej ale 
každý zajišťuje sám. Pozor, program (práce, opékání, exkurze, práce, noční hmyz/přednášky) na 
sebe bude plynule navazovat, čas na jídlo bude, nikoli však na to odejít se najíst někam do 
restaurace, tak je třeba s tím předem počítat a vzít si dostatek jídla i pití s sebou. 
 
Není ani nebude vybírán žádný účastnický poplatek – akce je zcela dobrovolná, a bude se konat 
za každého počasí (včetně padání trakařů a do 5 cm napadaného sněhu). Děti by měly mít dozor 
rodičů či pedagogických pracovníků, za bezpečnost si ručí každý sám. 
 
Uvítáme, když nás o své účasti předem informujete e-mailem na: jarojaromer@seznam.cz nebo 
formou SMS na níže uvedený telefon, abychom mohli akci lépe organizačně zvládnout a co 
nejlépe připravit.  
 

 Doporučujeme 
Teplé oblečení (někdy tam dost fouká), pevnou obuv, pracovní rukavice, pracovní náčiní 
(ideálně křovinořez nebo mot. pila -  PHM zajistíme, ale postačí i kovové nebo dřevěné hrábě, 
vidle, zahradnické nůžky nebo pilka či plachta na tahání pokosené trávy. Na lokalitě sice bude k 
zapůjčení - zejména pro ty, co pojedou vlakem, na kole apod. - několik desítek kusů hrabí, vidlí i 
několik plachet, ale nemusí se dostat na všechny). 
 
 

 Možnost přenocování (zdarma) 
Protože by již mělo být teplo tak předpokládáme přenocování pod širákem či ve stanech přímo 
na stepi. Případně ještě zjišťujeme možnost improvizovaného přenocování v KD v Pouzdřanech.   
S sebou vlastní spacák, karimatku, stan a případně přezůvky do kulturáku.  
 
 

 Podrobnější časový harmonogram 
Podle počasí, množství účastníků a celkové nálady bude program v jednotlivé dny 
inovován, např. místo výzkumu hmyzu proběhne večer s kytarou apod.) 

 
10:00  – zahájení (žel. zastávka Pouzdřany) + informační pokyny, 10:15  – 
přesun na lokalitu, rozdělení do pracovních skupin, vlastní práce na lokalitě 
12:30 – opékání buřtů a čas na občerstvení a oddych 
13:15 – pokračování v práci 
15:30 – zoologicko – botanická exkurze 
16:30 – „samoobčerstvení“ + pokračování v práci 
18:15 – noční výzkum hmyzu (lákání na světelný zdroj a plátno) + 
aktualizované organizační pokyny na další den 


