DO NEJNIÍCH MÍST
NAEHO KRAJE
2. - 3. 6. 2018

Milá kamarádko,
Milý kamaráde,
zveme Tě na první červnovou výpravu, tentokráte do roman6ckého odlehlého kraje ležícího na
samém severu Čech. Vypravíme se severní dráhou do údolí Smědé ve Frýdlantském výběžku, kde
se rozkládá překrásná krajina kolem meandrující řeky plná vzácných ptáků, ryb a rostlin, která byla
plným právem vyhlášena jako evropsky významná lokalita. Budeme-li mít štěsL, budeme moci
spatřit mohutného divokého orla mořského nebo uslyšet hlas vzácného jeřába popelavého, ale
vystoupíme také na skálu, kde kdysi odpočíval zakladatel slavné berlínské Humboldtovy univerzity.
Ale to není vše. Po návštěvě tohoto teplého a slunečného kraje se vydáme pro6 proudu řeky
Smědé zpět k jihu, k úpaL našich Jizerských hor. Zde na nás bude čekat druhá část programu dobrodružná napínavá hra v rozkvetlých Jizerskohorských bučinách, která bude končit na naší
základně Tetřeví chata, kde přenocujeme.
✓ Sraz: abychom něco viděli, budeme si muset v sobotu přivstat, lenoši, kteří nechtějí ráno
vstávat, mají smůlu. Z Osečné se proto odjíždí v sobotu 2.3.2018 autobusem v 6:30 hod., v
Liberci je sraz před nádražím ČD v 7:20 hod.
✓ Návrat: v neděli v 15:30 na nádraží ČD v Liberci nebo v 17:09 autobusem do Osečné.
✓ S sebou: na sobě zelené bavlněné tričko, čepici s kšiltem, krátké kalhoty, dobrou kotníkovou
obuv (pohorky, kanady atd., nikoli plátěnky nebo sandále!), v batohu pláštěnku, hygienické
potřeby, KPZ, nůž, svíYcí baterku, zápisník + tužku, náhradní ponožky 2x, bundu větrovku, věci
na převlečení), balíček papírových kapesníčků, láhev s piYm (nejlépe 1 l studené vody)
✓ Jídlo: na sobotu si vezmi studený oběd a svačinu, sobotní večeře, nedělní snídaně a oběd budou
společné.
✓ Účastnický poplatek: 100 Kč - zahrnuje dopravu a společné stravování
✓ Upozornění: akce není určena pro ufňukané padavky a lenochy. Půjdeme pěšky terénem a
budeme občas překonávat přírodní překážky.¨
✓ Přihlášky: pomocí webového formuláře na adrese http://goo.gl/wlkChg nejpozději do čtvrtka
31. 5. 2018.

