SICÍLIE 2021
Informace pro zájemce
V následujícím textu najdete pár úvodních informací k letní škole na Sicílii. Jde o věci, na které
se potenciální účastníci nejčastěji ptají. Pro ty, kteří s námi jezdí častěji, jsou to vesměs
notoricky známé věci. Podrobné pokyny „na cestu“ obdrží všichni účastníci před odjezdem.
Jak to probíhá? Letní školy pořádáme formou exkurzí a mívají většinou volnější program.
Snažíme se vždy vytvořit pohodovou prázdninovou atmosféru, mají tedy daleko k pevně
organizovaným školním výletům. Program je zaměřen především na přírodní zajímavosti
navštívených zemí (ekosystémy, zajímavé druhy, chráněná území, ochrana a management.
Pěší túry ani jiné součásti programu nejsou brány jako povinné, každý si může zvolit variantu
a náročnost dle své momentální kondice a nálady. Na několika místech domlouváme místní
průvodce nebo přednášky např. na správě NP. Letní školu na Sicílii už jsme několikrát
organizovali. Navržený program z větší části kopíruje místa, která se nám osvědčila. Jde o
kombinaci pobřežních a horských oblastí. V programu jsou významně zastoupeny sopečné
záležitosti (Etna, Vesuv, Liparské ostrovy se sopkami Vulcano a Stromboli).
Zahraniční mobilita? I letos budou exkurze vedeny jako oficiální letní školy ČZU, tj. studenti
budou mít výjezd zapsaný v informačním systému ČZU. Všichni dostanete certifikát a budete
si moci účast vykazovat např. v životopise aj. Za účast obdržíte i zápočet a 3 ECTS.
Jak tam pojedeme? Doprava je zajištěna zájezdovým autobusem, který bude po celou dobu
exkurze s námi. Pouze na Liparských ostrovech se od autobusu na 3 dny vzdálíme a
využijeme místní lodní linky (+ objednáme smluvního dopravce na celodenní výlet na Panareu
a Stromboli).
Kde budeme bydlet? Spaní je plánováno v kempech ve vlastních stanech (kempy jsou
situovány většinou u moře, takže většinu dnů bude možnost se navečer vykoupat v moři). Je
potřeba, aby každý měl vlastní nebo s někým domluvený stan, spacák a karimatku.
Co budeme jíst? Jídlo si na exkurzích zajišťuje každý sám, respektive ve skupinách (zajištění
společné stravy se nám nikdy neosvědčilo – každý má jiné nároky). Co si povezete z domova
a co nakoupíte na místě, necháme na vás. Určitě si ale vezměte zásoby na první min. 1 - 2
dny a železnou zásobu na dny další. Možnost nákupu potravin bude každé 1-2 dny (ve většině
kempů je malý obchod, občas zastavíme u nějakého většího supermerkáda). Čas na vaření je
většinou ráno a večer. Téměř všude bude i možnost zajít na večeři do nějaké místní pizzerie.
V autobuse budou ke koupi teplé a chlazené nápoje za Kč.
Kolik to stojí? Účast na exkurzi je pro studenty ČZU (vč. doktorandů) finančně podpořena
částkou cca 9 tis. Kč na účastníka (za to budeme potřebovat od každého studenta vyplnit
nějaké formuláře a po návratu napsat zprávu o rozsahu 1xA4). Ostatní si musí uhradit plnou
cenu. Z vybraných peněz bude hrazena doprava autobusem, trajekty, kempy, organizační
náklady, pojištění, kopírování map, průvodců atd. Každý sám si hradí jídlo, pití apod.
Další náklady? Předpokládáme, že cestou ještě budeme vybírat další peníze na vstupy,
místní dopravu (lanovka na Etnu, lodě na Liparech apod.), místní průvodce (např. na
Stromboli). Zrovna tyto náklady jsou na Sicílii poměrně vysoké - předpoklad je cca 200 Euro.
K tomu samozřejmě musíte připočítat své kapesné na vlastní náklady.
Jaké je tam počasí? V době exkurze předpokládáme teplé letní počasí (konec léta), můžeme
ale klidně i někde zmoknout.
Cestovní pojištění? Vzhledem k pandemické situaci zajišťujeme pro všechny hromadně a je
součástí ceny letní školy.
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