1. - 18. 11. 2016

Jihočeské dny

s Krascem
1. 11. Vyhlášení výsledků
soutěže Jihočeská ratolest
Slavnostní vyhlášení výsledků 6. ročníku
soutěže projektů na ochranu životního
prostředí v rámci tiskové konference.
KDE: Krajský úřad (Kulatý sál),
U Zimního stadionu 2, České Budějovice
V KOLIK: 10:00
POŘÁDÁ: Krasec, z. s., krasec@krasec.cz

3. 11. Jak se pozoruje a fotí
česká divočina?
Divočina zdaleka nejsou jen národní parky
a místa, která člověk neovlivnil. Stačí vědět,
jak se koukat, a příroda se vám odmění.
Ptáci barevní jak papoušci nebo naopak
maskovaní tak, že vypadají jako kůra stromů.
Plaché šelmy, které nás potkávají a my o nich
ani nevíme. Tajemná zvířata noci a jejich
neobvyklé zvuky. Na besedě s fotografem
divoké přírody a zakladatelem projektu Setkání
s rysem Martinem Tomášem se dozvíte, jak
v přírodě pozorovat různá zvířata, jaké zajímavé
situace se dají zažít a třeba i jak dobře využít
fotografickou techniku.
KDE: Galerie Měsíc ve dne
v Českých Budějovicích, Nová 3
V KOLIK: 18:15 – 20:00
POŘÁDÁ: Calla, romana.panska@calla.cz

3. 11. Jak s odpady?
Promítání dokumentu „Jak s odpady?“
a beseda s Petrem Nohavou z Hnutí DUHA.
KDE: Kinokavárna Kaplice, Linecká 434, Kaplice
V KOLIK: 17:00
POŘÁDÁ: Hnutí DUHA České Budějovice,
ceskebudejovice@hnutiduha.cz

8. 11. Klimatické zařízení má
poruchu
Promítání filmu „Klimatické zařízení má
poruchu“ s besedou a diskuzí na toto téma.
Jak člověk a hospodaření v krajině přispívá ke
klimatickým změnám, vliv zemědělství na klima.
KDE: Městské muzeum Týn nad Vltavou,
Nám. Míru 1
V KOLIK: 18:00
POŘÁDÁ: Semenec, o.p.s.,
semenec.ops@gmail.com

10. 11. Ozvěny EKOfilmu
Promítání vybraného filmu z letošního ročníku
Mezinárodního filmového festivalu o životním
prostředí EKOFILM 2016 a následná beseda.
Filmu bude zaměřen na šetrnou spotřebu.
O výběru filmu budeme informovat v předstihu.
KDE: Dům u Beránka, Krajinská 35,
České Budějovice
V KOLIK: 18:30
POŘÁDÁ:

16. 11. Konference Podzimní
dny EVVO pro učitele
středních škol

11. 11. Invazní druhy II

Konferenci s cílem setkání všech aktérů
environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty (EVVO) doprovází semináře, diskuzní
skupiny, pracovní dílny a příklady dobré praxe
nejen z jižních Čech.
KDE: Krajský úřad (místnost č. 325),
Boženy Němcové 49/3, České Budějovice
V KOLIK: 8:30 - 16:00
POŘÁDÁ: CEGV Cassiopeia,
kotasova@cegv-cassiopeia.cz

Rosa o.p.s., rosa@rosacb.cz

Po úspěšném loňském semináři, který se
věnoval převážně invazním bezobratlým
živočichům, přinášíme seminář invazní druhy II,
na kterém zazní nejnovější poznatky o psíkovi
mývalovitém, mývalu severním a dalších
vybraných invazních druzích i legislativě
spojené s problematikou invazí.
KDE: Krajský úřad (místnost č. 325),
Boženy Němcové 49/3, České Budějovice
V KOLIK: 9:00 – 15:00
POŘÁDÁ: Český nadační fond pro vydru,
isimova@vydry.org

14. 11. Cestovatelská beseda:
Z Vodňan do Vilniusu a Rigy...
V září 2016 jsme se vydali za krásami Litvy
a Lotyšska. 10 dní v těchto zemích, stovky
zážitků, bezpočet emocí a pár splněných přání.
Půjdeme se o ně s Vámi podělit, tak přijďte.
KDE: MEVPIS FROV JU, Na Valše 207, Vodňany
V KOLIK: 18:00
POŘÁDÁ: FROV JU, středisko MEVPIS,
plachtova@frov.jcu.cz

15. 11. Konference Podzimní
dny EVVO pro učitele
základních škol a víceletých
gymnázií
Konferenci s cílem setkání všech aktérů
environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty (EVVO) doprovází semináře, diskuzní
skupiny, pracovní dílny a příklady dobré praxe
nejen z jižních Čech.
KDE: Krajský úřad (místnost č. 325),
Boženy Němcové 49/3, České Budějovice
V KOLIK: 8:30 - 16:00
POŘÁDÁ: CEGV Cassiopeia,
kotasova@cegv-cassiopeia.cz

16. 11. Dotace pro úspory
energie a obnovitelné zdroje
– aktuálně a přehledně
Uvažujete o rekonstrukci svého domu a chcete
snížit jeho energetickou náročnost? Přemýšlíte
o výměně kotle nebo o instalaci solárního
zařízení? Chcete stavět pasivní dům? Odborný
energetický poradce Mgr. Bohuslav Čtveráček
Vám v rámci tohoto semináře poskytne
aktuální přehled, kdo a za jakých podmínek
může žádat o dotace a z jakých dotačních
programů.
KDE: E.ON Poradenské centrum,
F. A. Gerstnera 6, České Budějovice
V KOLIK: 15:00 – 17:00
POŘÁDÁ: Energy Centre České Budějovice,
ivana@eccb.cz

16. 11. Ornitologická expedice
do Maroka
Přednáška o ornitologické expedici do Maroka,
která se uskutečnila na jaře 2015. Jakub Vlček
a Aleš Vondrka Vás seznámí nejen s ptáky
této severoafrické země, dozvíte se i mnoho
zajímavého také z její historie a tamní kultury.
KDE: Kavárna Ve Skále, Pivovarská 61, Vimperk
V KOLIK: 18:00
POŘÁDÁ: ZO ČSOP Šumava, info@csopsumava.cz

VSTUP NA VŠECHNY AKCE JE ZDARMA (s výjimkou konferencí)

Jihočeské dny s Krascem pořádá síť Krasec za finanční podpory Jihočeského kraje.

