V důsledku rostoucí popularizaci problematiky ochrany jedinečné izolované populace užovky
stromové v okolí Stráže nad Ohří roste i zájem turistů spatřit tohoto vzácného hada a dozvědět se více o jeho životě. V zájmu prevence nežádoucího rušení jedinců ve volné přírodě vznikl záměr zbudovat v centru výskytu užovky stromové v místě sídla spolku Zamenis terénní
infocentrum, kde jsou zájemcům k dispozici informační materiály, výklad odborně způsobilé
osoby a ukázka exemplářů všech našich druhů hadů ve venkovní expozici. Přímo naproti infocentru se v místě původního neudržovaného dětského hřiště dnes nachází Přírodovědný
park s přírodními prvky (hmyzí hotel, minilíhniště pro plazy, skalky pro ještěrky, budky pro
ptáky, plchy, netopýry), osvětovými prvky (informační tabule zaměřené na přírodní bohatství Poohří) a společenskou zónou (altán, herní prvky pro děti). Přírodovědný park je volně
přístupný veřejnosti a jeho provoz se řídí návštěvním řádem. Infocentrum, kde můžete získat
různé informační materiály a odborný komentář, má nepravidelnou otvírací dobu.  Zájemci
si však mohou předem domluvit návštěvu s předsedou spolku Zamenis Karlem Janouškem
prostřednictvím některého z níže uvedených kontaktů.
Kontakty
Mobil +420602491026, pevná linka +420353449252
Email: zamenisos@seznam.cz
Adresa: Osvinov 149, Stráž nad Ohří, 36301
Jak se k nám dostanete.
Ze státní silnice I13 mezi Karlovými Vary a Chomutovem odbočíte v obci Damice směrem
na Krásný Les. V obci Krásný Les odbočíte podle směrových cedulí na Osvinov a dále pojedete lesní silničkou (cca 5 km) až přímo k nám.

Dovolujeme si Vás pozvat na akci

Hadí údolí

Osvinov u Stráže nad Ohří
v sobotu 26. 9. 2015 11:00
Přijďte se zúčastnit slavnostního uzamykání hadího údolí
a využijte tak jedinečnou příležitost blíže se seznámit
se všemi našimi druhy hadů a přírodou údolí řeky Ohře.
Louky a pastviny v okolí Osvinova jsou ideálním prostorem
pro zhlédnutí jedinečné letové ukázky dravců a sov.
Čeká na Vás bohatý program
a občerstvení. Pro děti je
připraveno mnoho soutěží
a dětský koutek.
Ve spolupráci
s občanským sdružením
PENTHEA

Těšíme se
na Vaši účast!

VSTUP VOLNÝ
Tato osvětová akce pro veřejnost je financována z prostředků EHP
fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za program akce
je výhradně odpovědný spolek Zamenis a nelze jej v žádném případě
považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.

Vážení přátelé,
spolek Zamenis si Vás a Vaše děti dovoluje co nejsrdečněji pozvat na slavnostní uzamykání
„Hadího údolí“ v přírodovědném parku na Osvinově s bohatým doprovodným programem.
Infocentrum o užovce stromové s přilehlým přírodovědným parkem bylo vybudováno v rámci
záchranného programu pro užovku stromovou (lidově Eskulapovu), který zde realizuje spolek
Zamenis (www.zamenis.cz). Finanční prostředky na realizaci byly získány z EHP fondů,
Ministerstva životního prostředí a od našich sponzorů.
Slavnostní uzamykání „Hadího údolí“ proběhne v sobotu 26. září od 11. hodin. Přijďte prosím
včas, neboť ve spolupráci s občasným sdružením Penthea, zahajujeme program letovou
ukázkou dravců a sov. V průběhu dne pak bude prostor si exempláře dravců a sov prohlédnout
azískat zajímavé informace od jejich chovatele Petra Kolomazníka. Nedílnou součástí
programu bude promítání fotografií Ing. Stanislava Wiesera, známého publicisty a fotografa,
který se celý život věnuje problematice krajiny a přírody.
Z hlediska hadího programu budou v daných časových intervalech veřejnosti předvedeny
všechny naše druhy hadů i s oborným komentářem. Pro děti jsou připraveny aktivity a soutěže
s přírodovědnou tématikou. V infocentru je kromě množství materiálů o užovce stromové
možné také obdivovat stálou expozici asi 50 historických loveckých trofejí ze 4 světových
kontinentů (Evropa, Asie, Afrika, Amerika) dle zájmu také s odborným komentářem. V rámci
akce bude zajištěno drobné občerstvení pro účastníky zdarma, nicméně pouze do vyčerpání
zásob. Ještě jednou Vás tedy co nejsrdečněji zveme k účasti s prosbou, abyste své čtyřnohé
mazlíčky tentokrát zanechali doma, neboť jim je vstup do „Přírodovědného parku“ zapovězen
a to s ohledem na ostatní jeho obyvatele (drobní savci, ptáci, plazi, hmyz).
S přáním zajímavých a krásných zážitků z této akce Vás zdraví předseda spolku Zamenis.
Karel Janoušek

