Spolek Přátelé přírody z. s.
pořádá pro své členy a příznivce 7. ročník společné turisticko-poznávací akce

Setkání Přátel přírody
„Uprostřed Česka“
čt – ne 11. - 14. 10. 2018 ● Horní Bradlo, Železné hory

Sedmý ročník celostátního srazu členů a příznivců spolku Přátelé přírody z. s., tentokrát tak, aby to nikdo
neměl extrémně daleko. Takřka ve středu Česka. Co nás čeká? Bydlení v rekreačním areálu mimo dědinu,
turistika pěšky i na kole, zajímavé debaty o tématech, která máme společná, filmové projekce, sportovní
hry, vyhřátý vnitřní bazén, setkání se starými přáteli i novými přítelkyněmi, zkrátka čtyřdenní pestrý
a aktivní výjezd. V rámci akce proběhne i valná hromada spolku, tj. výroční jednání
pověřených zástupců našich skupin a přidružených členů.

Jedeme do Železných hor
Horní Bradlo, zvolené za místo konání letošního Setkání Přátel přírody, leží v chráněné krajinné oblasti
Železné hory, v nadmořské výšce 520 m na toku řeky Chrudimky. Malebné údolí, řeka, okolní lesnatá
krajina – to vše má zvláštní, podmanivé kouzlo, které pohladí po duši každého návštěvníka. Proto je Bradlo
vyhledávanou rekreační oblastí. Prochází tudy vlastivědná stezka Krajem Chrudimky, další značené
turistické trasy a cyklotrasy. Zavedou vás do blízké přírodní rezervace Polom, k lipecké tvrzi, k nádherné
osm set let staré lípě nebo k hrobce pánů Kustošů. Kousek dál, ale ne až zas tak, je vodní nádrž Seč se
zříceninou hradu Oheb, historická města Chrudim a Chotěboř, zámek a hřebčín ve Slatiňanech nebo
skanzen na Veselém kopci. Ideální kombinace na prodloužený podzimní víkend s přáteli.

Základna
Rekreačně-sportovní areál TESLA Horní Bradlo se nachází na břehu řeky Chrudimky nedaleko Sečské
přehrady, obklopen čistou a nezasaženou přírodou. Je skvělým východištěm pro pěší turistiku,
cykloturistiku i autoturistiku. Ubytováni budeme dvoupokojových srubech (3 a 4 lůžka) a 4lůžkových
chatkách, samozřejmě vytápěných a s vlastním sociálním zařízením. K dispozici je free wifi síť.
Využít můžeme oplocené a zasíťované antukové kurty (volejbal, nohejbal, badminton…), osvětlený
tenisový kurt, travnaté fotbalové hřiště, vyhřívaný bazén, menší tělocvičnu, fitness, stoly na ping pong.
Je zde velká jídelna, bufet s vnitřním posezením pro 60 osob, vinárna pro 30 osob…
Podrobněji na www.modrovic.cz

Co za to
Akce začíná ve čtvrtek večer a končí v neděli po poledni. Po celou dobu je zajištěna pestrá a výživná
polopenze, začínáme čtvrteční večeří a končíme nedělní snídaní. Programu se můžete účastnit podle chuti
a sil, můžete využít i sportovní možnosti na základně.

1 000 Kč člen spolku Přátelé přírody z. s., 1 200 Kč nečlen spolku
V ceně pobytu je započítáno 3× ubytování s polopenzí a možnost využití všech výše uvedených lákadel
po celou dobu akce. Přijedete-li jen na část akce, cena zůstává stejná.

Jak se přihlásit a rezervovat si místo
Tyto propozice jsou zatím předběžné, ale už teď se prosím hlaste na našem webu

www.pratele-prirody.cz/nabizime
a zaplaťte zálohu podle pokynů, které vám přijdou e-mailem, a tím si rezervujte si své místo. Přihlášeným
účastníkům přijdou v dostatečném předstihu bližší informace s podrobným programem.
● ● ●
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