Spolek Přátelé přírody z. s.
zve své členy a příznivce (nejen) z celého Česka
na svůj už pátý republikový sraz, tentokrát pod názvem

Setkání na Trojmezí

Jablonec nad Nisou
a také obě strany společné česko-německé hranice

čtvrtek – neděle 13. – 16. října 2016
Akci pořádá spolek Přátelé přírody z. s. spolu s Naturfreunde Löbau
za laskavého přispění Česko-německého fondu budoucnosti

Program Setkání na Trojmezí
Čt 13. 10.

Příjezd účastníků, ubytování
Procházka kolem blízké vodní nádrže Mšeno
Zahájení a úvodní večer – setkání se starými a novými známými, představení
činnosti přítomných skupin Přátel přírody z Česka a Německa, výměna kontaktů,
tipů, nápadů na spolupráci, volné posezení s hudbou

Pá 14. 10.

Celodenní výlet na přehradu Souš a Josefův Důl
pronajatým autobusem k přehradě Souš, prohlídka hráze
pěšky po trase Souš – protržená přehrada, kulturní památka (100. výročí katastrofy)
– Josefův Důl, trasa 6 km
Česko-německý večer vzpomínek a plánů
Zkušenosti a zážitky z 25 let spolupráce českých a německých Přátel přírody,
příklady dobré praxe, prezentace projektů a sběr námětů na rozšíření spolupráce
PP Jablonec n. Nisou – PP Löbau (25 let činnosti)
PP Liberec – PP Thüringen
PP „Malá liška“ Olomouc - PP Metzingen (5 let činnosti)
Burza tipů: Jaké zdroje a možnosti mohou využívat neziskové organizace v Česku
a Německu při své činnosti?

So 15. 10.

Celodenní výlet do krajiny Trojmezí
pronajatým autobusem na saskou stranu hranice
Oybin – zal. 1464 císařem Karlem IV. (připomínka výročí 700 let narození českého
i německého panovníka), prohlídka ruin hradu a kláštera
návštěva Trojmezí – styk hranice Polska, Česka a Německa na řece Nise
návštěva Žitavy (Zittau) - prohlídka města
Olbersdorfer See - zatopený hnědouhelný důl, nyní rekreační oblast (ukázková
revitalizace krajiny po těžbě)
Workshop „Jak na společné akce“
Praktické rady a tipy, jak začít s mezinárodní spoluprací, na co dát pozor a co
nepodcenit. Povedou naši lektoři s praktickou zkušeností s organizováním
mezinárodních aktivit.
alternativa: volné posezení českých a německých přátel s amatérskými muzikanty

Ne 16. 10.

Valná hromada spolku Přátelé přírody z. s.
s přítomností německých hostů
alternativa: prohlídka města Jablonce nad Nisou s průvodci z řad místních Přátel
přírody (s tlumočením do němčiny)
Ukončení akce, pozvání na příští Setkání Přátel přírody v jiném regionu Česka

Už páté výroční setkání členů a příznivců české větve mezinárodního hnutí Přátelé přírody,
tentokrát spolu s německými Přáteli přírody aktivními v regionu Trojmezí
u příležitosti oslavy 25 let činnosti Přátel přírody v tomto regionu (Jablonec nad Nisou, Liberec,
Löbau), společných kontaktů a aktivit a také 150 let města Jablonce
jako připomenutí důležitosti mírové sousedské spolupráce
– akce probíhá na pomezí tří států (Polsko, Německo, Česko).

Informace pro účastníky odjinud
Ubytování:
Ubytovna Střední školy řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou, Smetanova 66 - www.sosjbc.cz,
dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením, TV, společenská místnost, kuchyňka na patře (konvice,
bez možnosti vaření).
Plavecký bazén 400 m, vodní nádrž Mšeno 500 m, centrum Jablonce 600 m
Stravování:
V areálu můžeme pro zájemce domluvit polopenzi ve školní restauraci Scolarest za 150 Kč/den
Co za to:
Na akci žádáme příspěvek mezivládního Česko-německého fondu budoucnosti, který v ideálním případě
pokryje 50 % vašich nákladů s ubytováním a dopravou. Ubytování by vás tak přišlo na 130 Kč/noc
a doprava na polovic. Jaký příspěvek od Fondu přijde, budeme vědět na konci září.

Jak to bude vypadat
Setkání na Trojmezí je ideální příležitostí prezentovat vaši skupinu Přátel přírody ostatním, podělit se
o zkušenosti a přiučit se od jiných. Zvláštní důraz budeme tentokrát klást na téma spolupráce, zejména
ta mezinárodní. Nepůjde o žádné školení, jde nám hlavně o společné zážitky a prožitky. Společně
s německými Přáteli přírody navštívíme místa na naší i na jejich straně hranice, která mají co říct.
Jizerské hory jsou i v toto roční období úžasné.
Společným programem strávíme i večery. Zároveň v rámci akce proběhne i valná hromada spolku,
tj. výroční jednání pověřených zástupců našich skupin a přidružených členů.
Přímo v místě působí náš přidružený člen, Přátelé přírody Jablonec nad Nisou, a naše liberecká místní
skupina. Doufáme, že budou výrazně zastoupeni!

Co je třeba nyní udělat
Tyto propozice jsou zatím předběžné, ale už teď se prosím hlaste vedoucím své skupiny Přátel přírody,
aby mohli dát organizátorům vědět, s kolika účastníky mají počítat. Nejhůř se totiž cokoli zařizuje,
když nevíte pro koho.
Vedoucí skupin předají předběžné počty Dáše Jotovové – jotovova@seznam.cz, se kterou se mohou
i konkrétně domluvit na příjezdu apod.
Prosíme také ty, kteří jsou z místa či okolí (tj. nebudou přespávat), aby dali vědět kvůli místům
v autobuse objednaném na výlety.

Přátelé přírody z. s.
A: Senovážné nám. 24, CZ 110 00 Praha 1, Tschechien
T: +420 602 431 149 E: info@pratele-prirody.cz
W: www.pratele-prirody.cz
Jablonec nad Nisou – Krnov – Liberec - Nové Město na Moravě – Olomouc – Pardubice - Praha

„Každý přece potřebuje přátele – lidé i příroda!“

