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Setkání Přátel přírody 2013 navazuje na loňský úspěšný sraz, který proběhl v září 2012 ve 

městě Krnově v Moravskoslezském kraji. Tentokrát se členové a příznivci českých Přátel 

přírody sjedou do hlavního města, aby se setkali se starými přáteli a novými přítelkyněmi, 

poznali Prahu z úhlu, který není běžný, dozvěděli se, co je u ostatních nového a užili si 

atmosféru, kterou všichni společně vytvoří. 

ZÁKLADNA: Jako základna pro akci poslouží Klub Amfora na Pankráci (Pujmanové 9, Praha 4, stanice metra C 

„Pankrác“, asi 300 m přes sídliště pěšky, anebo autem až k objektu). Je odsud kousek na travnatou plochu 

pankráckého „Central parku“, na Kavčí Hory i dobré spojení MHD do centra Prahy. Zde budeme ubytovaní ve 

vícelůžkových pokojích, postele s povlečením, je zde dobře vybavená kuchyň, společné sociální zázemí, dva 

sály na společný program. Více: www.hobbycentrum4.cz/ubytovna 
 

PROGRAM: Pro každého něco, ideálně všechno. Časy jsou orientační, kromě zahájení akce. Změna vyhrazena. 

Pátek | 19:00 Zahájení, raut | 20:00 Noční vycházka na Vyšehrad s prohlídkou a volným koncem v Bajkazylu, 

zajímavé hospůdce na vltavské náplavce, která není jen osvěžovnou pro lidi, ale i pro duše (jízdních) kol 

Sobota | 9:00 Burza nápadů a zkušeností | 10:00 Na výběr: A. Příroda v Praze: Meandry Botiče (12 km) 

s exkurzí do ekocentra Toulcův dvůr, B. Kultura v Praze: Petřín – Strahov – Pražský hrad – Královská cesta,  

C. Houbařská vycházka aneb s mykologem do Šárky 

19:00 | Táboráček v pankráckém Centrálním parku, Café Na půl cesty (fajn kavárna, kde ani nepoznáte, že 

obsluha má/měla duševní nemoc) | nebo: Pro 10 osob máme lístky do Laterny Magiky na představení Graffiti (20:00). 

Kdo dřív zaplatí silně snížené vstupné 100 Kč na účet č. 670100-2200668434/6210 a napíše na mirek.prokes@nf-int.org  

Neděle | 10:00 Na výběr: A. Městská objevitelská hra Po pražských střechách, B. Exkurze do Muzea pražského 

vodárenství – historická úpravna vody v Podolí | Ukončení akce na základně. 

JAK SE PŘIHLÁSIT? U vedoucích skupin Přátel přírody do 30. září 2013. Nahlaste sobotní program, který jste si 

vybrali. CO TO BUDE STÁT? Přihlášení potvrdíte zaplacením příspěvku 190 Kč, vedoucí skupin ho převedou za 

celou skupinu. V tomto poplatku jsou 2 noclehy, vstupné a jízdné během akce. Stravování během akce a 

dopravu na akci a domů si zajišťují sami účastníci (možnost nakoupit na sídlišti). Káva a čaj k dispozici 

v ubytovně za mírný poplatek. CO S SEBOU? Vhodné obutí a oblečení do říjnové Prahy, na výlet do přírody 

turistické boty, přezůvky do ubytovny, pohoštění pro ostatní na páteční raut (tak, aby se jeden člověk dosyta 

najedl), batůžek – vhodné zavazadlo na celodenní program, deštník, psací potřeby, blok. Za skupinu: 

propagační materiály, vlajky, maskoty, fotky na USB či papírové, hudební nástroje… 
 

Podrobnosti, novinky, změny: www.pratele-prirody.cz/nabidky-pro-cleny-i-necleny/setkani2013 

Akce se koná s laskavou podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
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