
 

 

 

Na letní měsíce pro Vás připravujeme v Krušnohorském lidovém domě 

následující výstavy 

In den Sommermonaten bereiten wir für Sie im Erzgebirgischen Volkshaus diese 

Ausstellungen vor 

 

Putovní výstava Přírodu zažít & porozumět 

3. 5. – 15. 6. 2012 

Výstava se skládá z velkoformátových fotografií a informativního 

textu 

Tematické okruhy: 

- Přírodní park „Krušné hory/Vogtlandsko“ 

- Základní informace a cíle 

- Příroda 

- Krajina 

- Historie sídel a kultury 

- Oblasti přírodních parků a důležité zásoby vod 

- Ochrana a Krušnohorská rašeliniště 

-  Zemědělství a péče o krajinu 

- Rekreace (letní a zimní turistika) 

Výstavu připravil Naturpark Erzgebirge/Vogtland 

Wanderausstellung NATUR erleben & verstehen 

3. 5. – 15. 6. 2012 

Die Ausstellung ist mit großformatigen Fotos und informativen Texten 

gestaltet. 

Themenkomplexe: 

 

- Der Naturpark „Erzgebirge/Vogtland“ 

-  Aufgaben und Ziele  

-  Natur 

- Landschaft  

- Siedlungs- und Kulturgeschichte 

- Das Naturparkgebiet - ein wichtiges Wasserreservoir  

- Schutz der Erzgebirgsmoore 

- Landwirtschaft und Landschaftspflege 

- Erholung (Sommer- und Wintertourismus) 

Die Ausstellung wurde vorbereitet von dem Naturpark Erzgebirge/Vogtland 

 

 



 

 

 

 

Revitalizace Krušnohoří zblízka! 

Od 18. června Vás zveme na výstavu OBNOVA KRUŠNOHORSKÝCH RAŠELINIŠŤ, 

která dokumentuje projekt Revitalizace rašelinišť v Krušných horách. Výstava je 

přístupná veřejnosti ve dnech 18. 6. – 20. 7. 2012 od 9 do 18 hodin 

v Krušnohorském muzeu na Lesné.  

Návrat k jejich původní podobě je cílem projektu Revitalizace rašelinišť v Krušných 
horách, který již od roku 2009 realizuje občanské sdružení DAPHNE ČR – 
Institut aplikované ekologie za podpory společnosti NET4GAS. 

Revitalisierung des Erzgebirges aus der Nähe! 

Ab dem 18. Juni laden wir Sie auf die Ausstellung ERNEUERUNG DER 

ERZGEBIRGISCHEN MOORE, die das Projekt der Revitalisierung der Moore im 

Erzgebirge dokumentiert, ein. Die Ausstellung ist für Öffentlichkeit vom 18.6 – 25. 

7. 2012 von 9 bis 18 Uhr im Erzgebirgsmuseum in Lesná geöffnet.  

Die Rückkehr zu ihrer ursprünglichen Form ist das Ziel des Projektes 
Revitalisierung der Moore im Erzgebirge, das schon seit dem Jahr 2009 durch 
die Bürgervereinigung DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie za podpory 
společnosti NET4GAS realisiert wird.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Putovní výstava „Natura 2000 v Krušnohoří/ Erzgebirge“ 

22. 7. – 24. 9. 2012 

Naturschutzzentrum Erzgebirge připravilo spolu se svými partnery – Scholou Humanitas z Litvínova a pozemkovým 

spolkem Fergunnou ČSOP z Teplic – v rámci projektu „Pestrý-Bunt Přátelé 

biodiverzity v Krušných horách/ Erzgebirge“ podporovaného Evropskou 

unií v programu Cíl 3 dvojjazyčnou výstavu.  

 

Putovní výstava se tematicky věnuje Evropské soustavě chráněných území 

v Krušnohoří/ Erzgebirge. 

 

V českém i německém jazyce se návštěvníci výstavy dozví zajímavosti o 

biotopech, živočiších a rostlinách typických pro Krušné hory, jako i informace o významných chráněných území česko-

německého příhraničního regionu. Výstava dále informuje o hlavních cílech projektu „Pestrý-Bunt“, jehož stěžejními 

tématy jsou ochrana druhů a biotopů, ekologická výchova o biologické rozmanitosti a s tím spojená práce s veřejností 

(bližší informace o projektu získáte na www.pestry-bunt.eu). 

Wanderausstellung „Natura 2000 im Erzgebirge/ Krušnohoří“ 

22. 7. – 24. 9. 2012 

Das Naturschutzzentrum Erzgebirge organisiert zusammen mit seinen tschechischen Partnern - der Schola Humanitas 

Litvínov und dem Naturschutzverein ČSOP Fergunna Teplice - im Rahmen eines von der EU geförderten Ziel 3-Projektes 

„Pestrý-Bunt. Freunde für biologische Vielfalt im Erzgebirge/ Krušné 

hory“ eine zweisprachige Ausstellung an wechselnden Orten zum Thema 

Europäisches Schutzgebietsnetz Natura 2000 im Erzgebirge/ 

Krušnohoří.  

Es werden in deutscher und tschechischer Sprache erzgebirgstypische 

Lebensräume, Tiere und Pflanzen sowie bedeutsame Schutzgebiete in 

der deutsch-tschechischen Grenzregion vorgestellt. Darüber hinaus 

informiert die Ausstellung über das Anliegen des Ziel3-Projektes „Pestrý-

Bunt“ mit seinen Schwerpunktthemen grenzübergreifender Arten- und 

Lebensraum-schutz, Bildung für biologische Vielfalt und eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit (nähere Informationen 

über das Projekt erhalten Sie unter www.pestry-bunt.eu). 

 

 

http://www.pestry-bunt.eu/

