Spolek Přátelé přírody, z. s.
pořádá pro své členy a příznivce
10. ročník celostátní turisticko-poznávací akce

Setkání Přátel přírody
„Jubilejní“
čt – ne 6. - 9. října 2022
Hutě pod Třemšínem

Brdy, Středočeský kraj

Brdy jsou členitá vrchovina ve středních Čechách. Nejvyšším bodem
je Tok (865 m n. m.), jenž je současně nejvyšším přirozeným
vrcholem středních Čech. Na jen o málo nižším vrcholu Praha (862 m n.
m.) stojí 60 m vysoká věž meteoradaru ČHMÚ, jejíž vrchol je nejvyšším
(umělým) bodem Brd. Název Brdy pochází od slova brdo, což znamená
buď zalesněný kopec, skalnatý útes nebo skalku ve tvaru tkalcovského
hřebene.
Vojenský prostor zde vznikl v roce 1926, jeho rozloha byla 260 km² a žilo v něm
kolem 30 obyvatel. Asi 90 % území bývalého újezdu tvoří les, zbylou část využívala
armáda až do roku 2015 především jako cvičiště. V r. 2016 na převážné části
bývalého cvičiště vznikla Chráněná krajinná oblast Brdy.
Jubilejní desátý ročník Setkání Přátel přírody bude opět čtyřdenním pestrým,
aktivním a atraktivním srazem lidí z různých konců Česka, ale s podobným
myšlenkovým nastavením.

Přátelé přírody, z. s. / Friends of Nature Czechia
A: Senovážné nám. 24, CZ 110 00 Praha 1 T: +420 602 431 149 E: info@pratele-prirody.cz
W: www.pratele-prirody.cz Žijeme přírodou, historií a kulturou. Rádi ovlivňujeme svět kolem sebe.

Setkání Přátel přírody – co, proč a pro koho?
Historicky první setkání české větve světové rodiny
Přátel přírody se uskutečnilo na podzim 2012
v česko-polském pohraničí, v Krnově. Setkání
nabídne prostor, abychom se mezi sebou více
poznali. Nejen jak vypadáme a odkud jsme, ale co si
myslíme a jak se umíme bavit. Přijeďte do Krnova a
poznejte zdejší krajinu. Představte sebe a svoji
činnost ostatním skupinám Přátel přírody. Zažijte
zajímavé debaty, výlety, hudební posezení a zábavu,
zvali jsme tenkrát. A na tom se doteď nic nezměnilo.
Stále je to příjemná příležitost se potkat, poznat,
inspirovat se a strávit spolu nějaký čas.

Spousta turistických lákadel a cílů
Organizované turistické výlety do brdské přírody
(vrch Třemšín, vrch Praha, Padrťské rybníky,
Tesliny…)
Poznávací exkurze do zajímavých míst (Rožmitál pod
Třemšínem, Březnice, Vysoká u Příbramě…)
Večerní promítání se zážitky našich cestovatelů,
kytary a zpěvy, povídání, posezení, diskuse…
… neboli fajn program pro každého. S podrobnostmi
vás oslovíme nejpozději měsíc před akcí.

Ubytování v rekreačním středisku v Hutích
Areál „Hutě Resort“ se nachází v nadmořské výšce
600 m v blízkosti Rožmitálu pod Třemšínem, v místní
části Hutě, na Podhénské louce uprostřed lesů.
Lůžková kapacita objektu je 240 osob ve
zděné budově - penzionu a dřevěných chatkách.
Stravování je zajištěno vlastní kuchyní v hlavní
budově. V naší místní kavárně-restauraci si můžete
dát lahodnou kávu, pivo i nealko a něco malého k
snědku. Podrobněji: https://huteresort.cz/
Bližší info u organizátora: Mirek Prokeš – tel. 603 438 822, mirek@pratele-prirody.cz

Co to bude stát? Setkání Přátel přírody je nízkonákladové akce. Účastníci si platí ubytování a stravu,
jízdné a vstupy během akce. Akce začíná ve čtvrtek večer a končí v neděli po poledni. Polopenze začíná
čtvrteční večeří a končí nedělní snídaní.

Předpokládaná cena: 1 800 Kč člen spolku Přátelé přírody, z. s. / 2 100 Kč nečlen spolku
(Cena zahrnuje 3× ubytování s polopenzí. 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 odkazu na našem webu www.pratele-prirody.cz/nabizime a zaplaťte zálohu podle pokynů,
které vám přijdou e-mailem, čímž si rezervujte si své místo. Přihlášeným účastníkům přijdou v
dostatečném předstihu bližší informace s podrobným programem. Uzávěrka přihlášek je 15. 6. 2022!

