ZÁMECKÁ BRIGÁDA PŘÁTEL PŘÍRODY
čtvrtek – neděle 24. – 27. května 2018
na zámku Slapy, okr. Praha – západ
Brigády spolku Přátelé přírody z. s. se pomalu stávají tradicí. V loňském roce proběhl 1. ročník a kdo se zúčastnil, jistě potvrdí, že se akce
velice po všech stránkách vydařila. Práce nám šla od ruky, poznali jsme se lépe navzájem, užili legraci a ještě se kochali krásnou přírodou
Orlických hor.
Nyní vás zveme na druhý ročník, kde opět spojíme příjemné s užitečným. Sejdeme se po nějaké době, odvedeme kus dobré práce
a poznáme krásný kraj středního Povltaví, kolébku trampingu – hnutí, které stejně jako my upřednostňuje trávení času s kamarády
ve volné přírodě.
Bonusem letošního ročníku je opět krásná příroda, přívětivé prostředí zámku Slapy a také jeho hospodářská část,
kdy kolem sebe uvidíme lamy, muflonka, ovce, kozy, drůbež, králíky atd.
Program
Čtvrtek - odpoledne a večer příjezd účastníků, turistika dle časových možností (viz zajímavé turistické cíle),
koupání v přehradě Slapy, seznamovací večer
Pátek - celodenní výlet údolím Hadí řeky (Kocáby): mohyla A. B. Svojsíka, klasické trampské osady
Ascalona, Maják, Liberty, Louisiana, Havran, Rewaston, Dashwood
Sobota - celodenní brigáda, manuální práce v lese nebo na hospodářství zámku, zapojí se každý dle svých
možností a schopností, relax u vody přehrady, táborák
Neděle - turistika dle časových možností účastníků (viz zajímavé turistické cíle), odjezd domů
Ubytování
1) skromné - zdarma
- v administrativních prostorách zámeckého areálu, s vlastním spacákem a karimatkou, sociální zařízení na chodbě,
k dispozici plně vybavená kuchyň, kapacita cca 20 osob
- ve vlastních stanech v areálu zámku
2) lepší - penzion Slapy
přímo u zámku www.penzion-slapy.cz, ubytování v pěkných 3lůžkových pokojích, cena 350 Kč/noc při ubytování min. 2 osob na pokoji na
2 a více nocí. Pokud nás bude více, majitelka nabízí slevu. Ubytování si platí každý sám. Vzhledem k tomu, že budeme v turisticky atraktivní
oblasti, je třeba včasná rezervace.
Stravování
Samostatně v kuchyni v budově, dále se lze stravovat v některé z restaurací ve Slapech a okolí.
Zajímavé turistické cíle
Santiniho kostel ve Slapech, Muzeum zlata Nový Knín, Památník bří Čapků Strž, rekreační středisko Měřín, statek herce Václava Vydry,
přečerpávací nádrž elektrárny Štěchovice
Další informace: https://goo.gl/fB4ULv , https://goo.gl/6s5NwU, www.stechovice.info, http://zamekslapy.cz

Přihlášky a bližší informace
Přihlaste se nejpozději do 28. 2. 2018 včetně do přihlašovadla na stránce
www.pratele-prirody.cz/nabizime
Účastníkům přihlášeným v termínu proplatíme 20 % jejich nákladů na dopravu. Zájemcům přihlášeným po termínu nemůžeme garantovat
ubytování v Penzionu Slapy. Všichni účastníci dostanou v předstihu bližší organizační informace.
Za organizátory se na všechny těší Hanka Plavcová - hanaplav@seznam.cz, tel. 604 234 125
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Žijeme přírodou, historií a kulturou. Rádi ovlivňujeme svět kolem sebe.

