AKCE
pro české návštevníky
v roce 2019
KVĚTEN
Jarní vycházka ze Znojma do Retzu
Sobota, 11. května, 8.00 hod.
Rakouský (ÖTK) a Český klub turistů
(KČT) a oba národní parky Thayatal a
Podyjí zvou na mezistátní jarní vycházku
ze Znojma do Retzu. Trasa vede z
„města věží“ na východním okraji
národního parku Podyjí přes dříve přísně
střeženou hranici, kolem zaniklých
mlýnů na řece Dyje, starými
příhraničními vesnicemi a rozlehlými
vinicemi a vřesovišti k vinařskému
městu Retz v oblasti Weinviertel.
Příjezd: buď společná jízdy vlakem Retz-Znojmo, nebo vlastní příjezd do Znojma.
Sraz: 8.00 nádraží Retz nebo 8.30 nádraží Znojmo
Trvání: cca. 7 hodin
Žádný účastnický poplatek!
Přihlášky do pátku 10. května

Výlet k poníkům do Hnanic 
Sobota, 25. května, 10.00 hod.
Mezi lesem národního parku a vinicemi
u Hnanic jsou ke spásání kromě koz a
ovcí používáni i Exmoorští poníci. Tím si
tato část národního parku Podyjí udržuje
svůj stepní charakter. Může se zde opět
zabydlet množství bylin a trav, ale také
brouků, kobylek a jiných zvířat. Při tomto
speciálním rodinném výletě mají
návštěvníci jedinečnou příležitost zažít
poníky a tuto jedinečnou krajinu na
vlastní kůži, stejně jako si při krátkém výletě vinicemi vychutnat nádherný pohled do
hlubokého údolí Dyje a na říční meandry.
Průvodce: Robert Stejskal, biolog a Manuela Jenicek, rangerka národního parku
Sraz: Hotel Vinice Hnanice (Hnanice 132)
Trvání: cca. 2 hodin
Žádný účastnický poplatek!
Přihlášky do pátku 24. května

ČERVEN
Divočina v městě



Svatodušní neděle, 9. června, 10.00-17.00 hod.
Uprostřed mezi-národního parku
Thayatal-Podyjí leží nejmenší město
Rakouska, Hardegg. To nabízí
domov nejen svým lidským
obyvatelům, ale poskytuje přístřeší i
podivuhodnému množství zvířat a
rostlin. Na skalách se vyhřívají
ještěrky zelené, poštolky a vlaštovky
krouží nad střechami, netopýři
poletují hradem, kvetoucí rarity
rostou v trhlinách zdí, pstruzi rejdí
pod mosty přes Dyji a v noci se městem toulá jezevec.
Celý Hardegg je jevištěm pro tento pestrý rodinný den pro malé a velké. Strážci
národního parku a vědci z Rakouska a České republiky nabízí napínavý, zábavný
program, a ukáží Vám, co všechno se skrývá ve skrytých zákoutích města. Objevte
Hardegg ze zcela nové stránky!
Místo akce: Hardegg
Žádný účastnický poplatek!
Bez nutnosti přihlášení!

Český týden
29. června až 7. července 2019
Od soboty 29. června do neděle 7. července jsou pro české
návštěvníky v budově Nationalparkhausu připraveny speciální
nabídky, na programu jsou i tři rakousko-české speciální
exkurze a snížené vstupné (-10%) na hrad Hardegg a zámek
Ruegers.

Noční vycházka za kočkou divokou

Uprostřed hustého lesa najdete návnadovou tyč
napuštěnou kozlíkem lékařským s fotopastí.
Kočky divoké a jiné živočišné druhy tuto
návnadovou tyč cíleně vyhledávají, otírají se o ni
a zanechávají na ní svou srst, která je následně
geneticky zkoumána. Tak bylo možné několikrát
prokázat existenci kočky divoké, která byla v
Rakousku považována za vyhynulou nebo
vymizelou. Snímky z fotopasti ukazují, jaké
živočišné druhy byli u návnadové tyče vyfotografovány.
Vycházka bude zakončena nočním krmením obou našich koček divokých Friedy a
Carla! Zažijete přitom, jak obratně se noční lovci pohybují v tmě, jak dobře se
dokáží orientovat a s jakou silou a elegancí umí šplhat po stromech.
V případě KINDER-SPEZIAL je program zacílen speciálně na děti. V hustém porostu
se musí schované myši vyslídit, u návnadové tyče vznikají vtipné fotografie. V
KINDER-SPEZIAL jsou samozřejmě srdečně vítáni i dospělí!
Omezený počet účastníků - doporučujeme rychlé přihlášení!
Sobota, 29. června, 21.00 hod.

Sraz: Nationalparkhaus
Trvání: ca. 2,5 hod. případně 2 hod. (KINDER-SPEZIAL)
Účastnické poplatky: Dospělí € 10,-, Děti € 4,-, Rodiny € 20,-

Alpaky na vycházce



Neděle, 30. června, 14.30 hod.
Alpaky ze statku Erwina Stadlera navštíví
Národní park Thayatal! Tato klidná a zvědavá
zvířata se nejlépe cítí ve skupině. Společně s
nimi podnikneme rodinný výlet k Dyji, kde lépe
poznáme jejich přívětivost, vyrovnanost a klid.
Užijeme si přírodu, nasbíráme zkušenosti s
těmito zvířaty žijícími ve stádech a projdeme se
společně k Dyji. Tam si užijeme chladné vlhko.
Česko-rakouský rodinný výlet doplní hry a
legrace.
Průvodce: Birgit Gruber, Erwin Stadler
Sraz: Nationalparkhaus
Trvání: cca. 4 hodiny
Účastnické poplatky: Dospělí € 10,-, Děti € 4,-, Rodiny € 20,Přihlášky do soboty, 29. června

Bat Night
Sobota, 6. července, 21.00 hod.
Je jedno jestli ve starých hradních zdech, v
hustém lese, u domů a zahrad nebo u Dyje,
malí poletující savci se v národním parku
očividně cítí dobře. V národním parku je
možno najít 20 z 26 druhů netopýrů
prokázaných po celém Rakousku. Tyto
druhy přitom mají různé nároky na životní
prostor. Společnou však mají echolokaci
jejich potravy a okolí. Tu je možné si
poslechnout za pomoci takzvaných BatCorderů (ultrazvukových detektorů), tak je možné dobře rozlišit i jednotlivé druhy.
Na úvod této řady akcí odhalí společně odborníci na netopýry Guido Reiter a
Antonín Reiter tajemství netopýrů v národním parku.
Průvodce: Guido Reiter, Antonin Reiter
Sraz: Most přes Dyji v Hardeggu
Trvání: cca. 2 hodiny
Účastnické poplatky: Dospělí € 10,Přihláška do pátku, 5. července
Další termín se bude konat 24. srpna.

Staré stezky a jejich historie
Neděle, 7. července, 8.00 hod.
Pěšky, jak je známo, člověk o krajině
zjistí nejvíc. Tato dlouhá vycházka se
vydává po stopách historie cest a stezek,
po kterých dnes neznale kráčíme. Dříve
tyto cesty sloužily jako cesty do školy,
obchodní a pašerácké stezky, jako cesty
pro farníky jdoucí do kostela nebo pro
pohraničníky nebo jednoduše pouze jako
vycházkové cesty. Katharina Streichsbier
a Kateřina Křivánková vypráví příběhy o
pobožných, loupežnících, sněhových vichřicích a povodních, o sebevraždách a
prvních polibcích, o vojácích a uprchlících, ...
Po odchodu od budovy Nationalparkhausu přejdeme most přes Dyji v Hardeggu a
půjdeme po cestách až na Vranov a zpátky na Felling, odkud opět společně
pojedeme zpátky k Nationalparkhausu.
Pevné boty a jistý krok jsou nutností!
Průvodce: Katharina Streichsbier a Kateřina Křivánková, rangerky národního parku
Sraz: Nationalparkhaus
Trvání: 6-7 hod.
Účastnické poplatky: Dospělí € 10,Přihláška do soboty 6. července

ČERVENEC
Mlýny na řece



Rodinná vycházka společně s národním parkem Podyjí
Neděle, 14. července, 10.00 hod.
Mnoho příběhů je spojeno s
životem lidí podél hraniční řeky
Dyje. Často jdeme kolem míst, o
kterých vůbec nevíme, jak vypadala
a kdo zde žil. Tento společný
rodinný výlet nás zavede na českou
stranu národního parku, dolů k
Devíti mlýnům, ležícím na
nádherném meandru Dyje přímo
naproti středověké vinice Šobes.
Užijte si s námi toto jedinečné
místo a objevte přírodu a historii života na Dyji.
Vezměte si s sebou nápoje a jídlo na společný piknik!
Průvodce: Kateřina Křivánková, rangerka národního parku
Sraz: u rybníka ve vrchní části vesnice Havraníky (Havraníky 140)
Trvání: 3-4 hod.
Účastnické poplatky: Dospělí € 10,-, Děti € 4,-, Rodiny € 20,Přihlášky do soboty 13. července

Pod křídly čápa černého
Neděle, 21. července, 8.30 hod.
Teď v červenci je nejlepší čas k
pozorování velkých, pozoruhodných
ptáků národního parku, jako čápa
černého, včelojeda lesního nebo orla
mořského. S trochou štěstí a
trpělivosti můžeme spatřit
majestátně kroužícího orla
mořského nebo pozorovat včelojeda
lesního jak stoupá z lesa.
Společné pozorování ptáků s
Vlastou Škorpíkovou, ornitoložkou
národního parku Podyjí a rangerem národního parku Robertem Müllnerem, nás
zavede k jinak nepřístupným vlaštovčím skalám. Odtud se otevírá nádherný výhled
na hluboké údolí.
Nezapomeňte dalekohled!
Průvodce: Vlasta Škorpíková a Robert Müllner, ranger národního parku
Sraz: Myslivna Felling
Trvání: 3-4 hodiny
Účastnické poplatky: Dospělí € 10,Omezený počet účastníků!
Přihlášky do soboty 20. července

ZÁŘÍ
Městská slavnost Hardegg



Sobota, 21. září až neděle 22. září
Slavte s námi na velké městské slavnosti v
nejmenším městě Rakouska! Okouzlující
hraniční městečko se celý víkend bude
ukazovat ze své slavností stránky! Na
programu je pestrý zábavný program s
poutavými atrakcemi, vycházkami do
národního parku, tradiční dechovkou,
zajímavým předčítáním a spoustou
dalšího.
Podrobný program od 1. června na našich webových stránkách www.np-thayatal.at.
Bez nutnosti přihlášení!

ŘÍJEN
Od Devíti mlýnů ke zřícenině Kaja
Podzimní vycházka Národní park Thayatal – Národní Park Podyjí - Rakouský klub
turistů Retzer Land
Neděle, 6. října, 9.00 hod.
Po krátkém úvodu na parkovišti u
zříceniny Kaja u Merkersdorfu se
vydáme několika vozidly do České
republiky do hraniční obce Hnanice.
Tam naše vycházka odstartuje
směrem dolů k Devíti mlýnům.
Staré mlýny již dávno zanikly, podél
cesty objevíme pouze několik
rozvalin. V blízkosti státní hranice
navštívíme poslední skrytý kus
dřívější Železné opony. Při
odstraňování hraničních zátaras se na tuto část plotu z ostnatého drátu jednoduše
zapomnělo. Každý z účastníků si s sebou domů může odnést originální kousek
Železné opony.
Od státní hranice je Dyje hraniční řekou. Budeme následovat její tok nepřístupnou
části údolí Dyje, kam se běžně návštěvníci nedostanou. Posíleni piknikem se
nakonec vydáme kolem Kajabachu nahoru ke zřícenině Kaja. Na starém hradním
nádvoří s velkou lípou naši expedici do divočiny ukončíme společným občerstvením.
Ve spolupráci s Národním parkem Podyjí a Rakouským klubem turistů Retzer Land.
Sraz: Parkoviště zřícenina Kaja
Trvání: cca. 7 hodin
Účastnické poplatky: Dospělí: € 18,-, členové rakousk. turistického klubu Retzer Land Thayatal € 12,Účast možná pouze po přihlášení (Národní park Thayatal: 02949/7005).
Omezený počet účastníků!
Přihlášky do soboty 5. října

