Setkání Přátel přírody 2014 navazuje na dva úspěšné výroční srazy, které proběhly v září 2012 v Krnově v
Moravskoslezském kraji a v říjnu 2013 v hlavním městě Praze. Tentokrát členové a příznivci českých Přátel
přírody zamíří na sever Čech, aby se setkali se starými přáteli a novými přítelkyněmi, poznali Jizerské hory a lidi,
kteří v nich žijí, jinak než z pohledu turisty, dozvěděli se, co je u ostatních nového, a užili si atmosféru, kterou
všichni společně vytvoří.
Ubytování a zázemí: Turistická ubytovna TJ Sokol, Fügnerova 5, Jablonec nad Nisou. 4-8L pokoje, kuchyň a
jídelna k dispozici. Cena ubytování: 200 Kč/os./noc. Více: http://www.sokol.jablonec.org
Vedoucí výprav, sdělte prosím hodinu příjezdu, aby mohli pracovníci Sokola přijít a ubytovat vás. Telefon: 606 901
561 (Dáša Jotovová).
Při příjezdu busem z Prahy vystupte na zastávce u gymnázia na ulici Pražská, na ubytování je to cca 100 m.
Pokud to bude možné, přijdeme pro vás k busu. Jinak přejděte na druhou stranu silnice, uličkou s paneláky po
levé straně, stále rovně k sokolovně.
Snídat lze v pekárně-bufetu na Dolním nám. cca 100 m od ubytování (káva, pečivo, zákusky, saláty, polévky).

Program
Čtvrtek:

18:00 - příjezd prvních účastníků, večerní procházka Jabloncem a večeře v restauraci

Pátek:

8:49 MHD č. 1 z ČSAD na Bedřichov, výstup na rozhlednu Královka, návštěva bývalého domu
Naturfreunde, pěšky po hřebeni přes Hrabětice a Severák na rozhlednu Slovanka, na Maxov. Oběd
v hostinci U Toníčka, busem nebo pěšky do Jablonce
Odpoledne: příjezd zbytku účastníků
Večer*): posezení v klubovně ČSTS Přátelé přírody, promítání fotek nebo DVD z činnosti
Informace jednotlivých klubů o činnosti, plány na rok 2015. Návrh společných akcí 2015.
Je možno přinést DVD nebo flashku s fotkami, projektor máme k dispozici.

Sobota:

9:00 odjezd objednaným busem na Jizerku, pěšky do osady, k muzeu, Hnojovému domu, putování
po naučné stezce kolem rašelinišť, oběd v místní chatě
Večer*): posezení na ubytovně na terase s vlastním občerstvením

Neděle:

Dopoledne: Jednání Rady Přátel přírody
Ostatní se mohou zúčastnit městské hry - hledání významných míst v Jablonci nad Nisou.

*) Informace o časech posezení večer stanovíme v návaznosti na denní program. Pokud máte zájem se účastnit,
volejte: Dáša Jotovová, tel. 606 901 561 nebo Hynek Pečinka 602 431 149.
Pořadatel:

Československé turistické sdružení PŘÁTELÉ PŘÍRODY, Jablonec nad Nisou,
www.prateleprirody-jablonec.cz

