Evropský den parků 2009 v NP Podyjí
23.5. sobota a 24.5. neděle – Evropský den parků – akce pro veřejnost na české i
rakouské straně (ve spolupráci s NP Thayatal) ke 100. výročí zřízení prvních národních
parků na evropském kontinentě
Program:
23. 5. sobota – zahájení výstavy
Bohumír Prokůpek – Podyjí (fotografie z let 1992 – 2008)
Výstava fotografií, jejíž zahájení je připravené k příležitosti Evropského dne parků, je
ohlédnutím za významným obdobím tvorby jednoho z našich předních krajinářů, nedávno
zemřelého fotografa, učitele Katedry fotografie FAMU, obdivovatele a znalce naší přírody a
krajiny.
Místo: Státní zámek Vranov nad Dyjí - galerijní místnost na nádvoří (naproti pokladně)
Otevřeno: 23.5. - 30.9. 2009 (květen, červen 10-17 kromě pondělí, červenec, srpen 10-18
kromě pondělí, září 10-17 pouze v sobotu a neděli).
Vstup zdarma
23. 5. sobota – Krajina z různých úhlů pohledu
Vedoucí: Lenka Reiterová – Správa Národního parku Podyjí
Sraz: 9,00 před Návštěvnickým střediskem Správy NP Podyjí v Čížově (auta , prosím,
odstavte na parkovišti před obcí)
Trasa: Čížov – Hardeggská vyhlídka – Hardegg – Maxplateau – Reginafelsen – Hardegg –
Široké pole – Čížov, max. 12 km středně náročným terénem s návratem kolem 14,00
Doporučené vybavení: pevná obuv, svačina, případně dalekohled
Zaměření: Procházka po vyhlídkách v okolí Čížova a Hardeggu s povídáním o lidském
vnímání krajiny a vzájemném ovlivňování krajiny a lidí v historických a oborových
souvislostech.
23.5. sobota - Koncert v Čížovské kapli
Začátek: 19,00 Čížov kaple
Vstupné: dobrovolné
Program: Tradiční zpřístupnění kaple v Čížově s hudbou a zpěvem u příležitosti Evropského
dne parků. Zhruba hodinový koncert znojemské skupiny Mosty (skladby z období renesance,
baroka a klasicismu, drobné světské skladby, černošské spirituály)
24.5. neděle – Evropský den parků v NP Thayatal (pořádáno ve spolupráci se
Správou Nationalparku Thayatal)
Vedoucí: Markéta Frindová Jelínková – Správa Národního parku Podyjí
Sraz: 10,00 Nationalparkhaus Hardegg (příjezd autem přes Hnanice a Niederfladnitz přímo
na místo a nebo pěšky nebo na kole více jak 5 km z Čížova)
Program: hry i poučení pro malé i dospělé po celý den s ukončením v 18,00
Zaměření: celodenní program pro rodiny z České republiky i Rakouska na nově otevřeném
hřišti v sousedství rakouského návštěvnického střediska (přesnější program po 1.květnu na
www.np-thayatal.at)

