
Přátelé přírody, z. s. – skupina Malá liška 

pořádá aktivní zájezd za společnou turistikou s Přáteli přírody odjinud 

 

Jablonecký jarní sraz 
čt – ne 30. 4. – 3. 5. 2020 │ Jablonec nad Nisou 

 

Přijali jsme pozvání našich partnerů, Přátel přírody z Jablonce nad Nisou, a pojedeme na prodloužený 

víkend do jejich kraje. Využijeme k tomu volný pátek Prvního máje. Kolem tohoto svátku už více než 15 

let Jablonečtí pořádají svůj Jarní pochod, kterého se účastní jejich členové, veřejnost, ale i kolegové ze 

saského partnerského klubu, Přátelé přírody Löbau. Společně s nimi všemi strávíme čtyři jarní dny 

v Jizerských horách, jejich podhůří a na samotný Jarní pochod se přemístíme i do Českého ráje.  

 

 

 
 Doprava 

Po přihlášení se účastníci domluví na dopravě do Jablonce po skupinkách – buď všichni auty, všichni 

vlakem, nebo částečně tak i tak. Jablonec nad Nisou je z Olomouce dobře dopravně dostupný, dá se tam 

dojet veřejnou dopravou s přestupem v Praze nebo v Pardubicích, anebo autem přes Hradec Králové. 

 

Ubytování a stravování 

V Jablonci budeme ubytováni v Domově mládeže Střední školy řemesel a služeb (www.sosjbc.cz) 

v buňkách s dvěma 3lůžkovými pokojí se sdíleným příslušenstvím. Stravování zajištěno není, na patře  

ubytovny je kuchyňka s jídelnou vybavená lednicí, varnou konvicí a mikrovlnou troubou.  

Na večeře lze využít restaurace a hospůdky v okolí, během dne v rámci výletů zastavíme na oběd.  

Možnost dokoupit potraviny bude každý den, jedeme do civilizace. 
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Níže uvedený program pro nás připravili jablonečtí Přátelé přírody. Kromě něj můžete počítat o některém 

večeru s posezením a kytarami v klubovně v centru města, samostatně můžete navštívit plavecký stadion, 

jablonecké památky a galerie nebo okusit noční tvář města… Zkrátka kromě organizované části bude dost 

času na vlastní program podle chuti a momentální nabídky.  

Čtvrtek 

Odpolední cesta z Olomouce do Jablonce, příjezd na ubytovnu a ubytování.  

Tradiční májový ohňostroj nad jabloneckou přehradou.   

Pátek 

Turistický pěší výlet do Jizerských hor – doprava linkovým autobusem, výběr trasy dle zájmu a chuti: 

1. Kolem centra zimních sportů Bedřichov do Janova (vyhlídky, křížová cesta), celkem cca 7 km 

2. Z Horního Maxova přes tři rozhledny (Bramberk, Slovanka, Královka) do Bedřichova, cca 8 km 

3. Z Bedřichova na zámeček Nová Louka a do osady Kristiánov (sklářské muzeum) a zpět, cca 14 km 

Sobota 

16. ročník Jabloneckého jarního pochodu  

Doprava z Jablonce na start a z cíle do Jablonce společně objednaným autobusem. 

Trasa pochodu: Riegrova turistická stezka údolím řeky Jizery, z Bítouchova u Semil do Železného Brodu 

(celkem 8,5 km). Cestou se na 15 zastaveních seznámíme s geologií, ochranou přírody, faunou a flórou, 

turistikou a technickými zajímavostmi území. Na trase se nachází např. 77 metrů dlouhá visutá galerie, 

vodní elektrárna Spálov, studánka Antala Staška nebo Böhmova vyhlídka. Oběd v restauraci v Železném 

Brodě, prohlídka galerie DETESK na náměstí nebo muzea lidové architektury Běliště. 

Neděle 

Exkurze po liberecké secesi nebo na Ještěd, případně přesun do Turnova a návštěva nově otevřeného 

muzea horolezectví. Odjezd do Olomouce. 

 

   
 

 

Cena: 1 200 Kč člen / 1 500 Kč nečlen spolku Přátelé přírody, z. s. 

(V ceně je 3× ubytování v domově mládeže a příspěvek na dopravu autobusem na Jarní pochod) 

Kdo dřív přijde, ten jede! Přihlášky, pokyny k platbě a storno podmínky jsou na 

www.malaliska.cz/jablonec2020  

Bližší info - organizátoři: Hynek Pečinka a Marta P. Perůtková (tel. 602 431 149, fox@malaliska.cz) 

Všichni účastníci akcí organizovaných naším spolkem jsou pojištěni proti úrazu u Generali Pojišťovny, a.s. 


