Informační a vzdělávací středisko

Lesů ČR Křivoklát
nabízí:
Zajištění poznávacích výletů, vycházek s doprovodem a výkladem,
besedy a přednášky, pro kolektivy programy na přání, doprovodný
program (památky v okolí), školní výlety, pobytové školy v přírodě,
semináře, školení, ﬁremní akce, poplatkový lov, ubytování v loveckých
chatách na Emilovně u Karlovy Vsi, v hájovně Branovská vrata a informačním středisku v Křivoklátě, zajištění stravování.

Informační a vzdělávací středisko

Lesů ČR Křivoklát

Prohlídku stálé expozice Lesy kolem nás, která je umístěna v budově
informačního a vzdělávacího centra. Nevšední a zajímavá výstava,
která dokáže zaujmout a oslovit návštěvníky všech věkových kategorií,
je vytvořena tak, aby se tu návštěvníci cítili jako v lese, od podlahy se
stopami zvěře pokryté hrabankou přes jednotlivé exponáty až po zvukovou kulisu bublajícího potůčku a ptačího zpěvu. Přístupová chodba
naznačuje, že není les jako les a na velkých panelech jsou fotograﬁe
nejrůznějších typů lesa. V samotné expozici nechybí přehledová
mapa, která umožňuje základní orientaci, jsou na ní zakreslena chráněná území a hrubé rozčlenění křivoklátských lesů. Další panely jsou
věnovány historii loveckých hrádků, zvěři, která zde v době středověku
žila a byla vyhubena . Dále mohou návštěvníci vidět geologický panel
s podrobnou geologickou mapou, půdní proﬁl, prezentaci živé přírody, vodní prostředí. Svůj koutek má i říše hmyzu, zastoupená řadou
druhů brouků a motýlů převážně vázaných na les. Další panely jsou
věnovány darům lesa, velmi oblíbený je kout s nočním lesem spolu
s jeho obyvateli včetně zvukových ukázek. Celá výstava je rozšířena
o interaktivní prvky – poznávání stromů, skládání puzzlí, sběr lesních
plodů a další zajímavosti, které umožňují hlavně malým návštěvníkům
aktivní zapojení do celé prohlídky
Expozice otevřena celoročně, a to od května do září v pondělí až pátek
od 8 do 16 hodin, v sobotu a neděli od 10 do 16 hodin, od října do dubna
v pondělí až pátek od 8 do 16 hodin a v sobotu a neděli jen pro skupiny
po předchozí telefonické domluvě.

Informační a vzdělávací středisko
Lesů České republiky Křivoklát
Hradní 3, 270 23 Křivoklát,
telefon: 313 558 242, 724 525 036,
e-mail: friebertova.ls180@lesycr.cz,
GPS WGS 84: N50 02.286 E13 52.737

nabídka programů
Budova IVS LČR Křivoklát

Více informací o zmíněných ubytovacích zařízeních
najdete na stránkách www.Rakovnicko.info.
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