6.1.

Tříkrálový výstup na Královku

L.Jančíková

24.-28.1.

Pobyt na Jablochatě s NF Loebau

S. Staňková

duben

velikonoční dílnička

S.Staňková

23.4.

Novoborsko

D.Zůbková

29.4 -1.5.

Jablonecký pochod

14.5.

7.-11.9.

Šumava pěšky
bus, ubyt., PP

D.Jotovová

bus

14.-18.9.

Jižní Čechy na kole
bus, vlek, ubyt., snídaně

D.Jotovová

bus

bus

1.10.

Luž

M.Zatřepálková bus

V.Staněk

bus

6.-9.10.

Setkání PP ČR

výbor

vlak, auto

Máchův kraj-Dubá

L.Krejcar

bus

15.10.

Středohoří

D.Zůbková

bus

12.-15.5.

Česko-německá cyklostezka s PP ČR

V.Staněk

prosinec

Výroční schůze

výbor

18.-22.5.

Brdy na kole I.
bus, ubyt., snídaně.,vlek

D.Jotovová

prosinec

Vánoční zájezd

D.Jotovová

prosinec

Vánoční dílnička

S.Staňková

28.5.

Den pro příroduvýlet prarodičů a vnoučat

prosinec

Vánoční posezení v klubu

výbor

MHD

bus

S.Staňková bus

1.-5.6.

Pálava pěšky
bus, ubyt., PP

D.Jotovová

bus

8.-12.6.

Brdy na kole II.
bus, vlek, ubyt., snídaně

D.Jotovová

bus

17.-26.6.

Itálie s CK Victoria
bus, ubyt.

D.Jotovová bus

2.7.

Krkonoše

R.Vele

bus

30.7.-2.8.

Litomyšl na kole
bus, ubyt., vlek

D.Jotovová

bus

3.-4.9.

Se Siegfriedem na kole
ubyt.,vlak

V.Staněk

vlak

bus

V měsících březen-duben a říjen-listopad se budou konat čtvrteční
výlety, program bude připraven v únoru a v září.

Hlavní náplní činnosti spolku Přátelé přírody Jablonec n.N. je
organizování turistických, cyklistických a poznávacích akcí jednoi vícedenních v ČR i zahraničí. Podílíme se na společných akcích
s Naturfreunde Loebau a Tuebingen a s Přáteli přírody ČR.

Přátelé přírody
Jablonec nad Nisou, z. s.
Jehlářská 13
Jablonec nad Nisou

Přihlášky, platby a informace každou středu
od 15.00 do 16.30 hod. v klubovně v Jehlářské 13
Podrobné informace ke každé akci naleznete ve vývěsce na Dolním
náměstí.
Pro odhlášení ze zájezdu nutno zajistit náhradníka, jinak platba
propadá. Při nemoci doložené lékařskou zprávou řeší vrácení
peněz výbor.
Autobusy na vícedenní zájezdy se obsazují podle data doplatku.
Cena zájezdů je součet skutečných nákladů, příprava a vedení
zájezdů je prováděna zdarma. Vedoucí zájezdu za zájezd neplatí.
Členské příspěvky na rok 2022 jsou 100,- Kč dospělí,
50,- Kč děti do 18 let
Nové členství a průkaz
50,- Kč

Děkujeme statutárnímu městu Jablonec n.N. za finanční podporu.

Program na rok 2022

