Sdílíte názor, že někdy je lépe o vztahu k přírodě méně kecat a radši pro ni něco
udělat? Jste ochotni přidat na misku vah své nepohodlí, pot a puchýře na rukou?
Pokud ano, čtěte dál:
I letos si Vás dovolujeme pozvat na (nejen) studentské

LETNÍ TÁBORY

v jihočeských mokřadních přírodních rezervacích,
jejichž hlavní náplní je kosení. Můžete si tak něco přivydělat, poznat nové kamarády a
kamarádky, skryté kouty jihočeské přírody, masožravé květiny
a vlastní fyzické limity.
Pracovní podmínky jsou zpravidla extrémní. Pracuje se cca 7 hodin denně za plat 40 Kč/hod. Kromě práce
nabízíme nepracovní program. Ten sestává ze dvou až tří celodenních poznávacích cyklistických výletů do
přírody a chráněných území CHKO Třeboňska a Přírodního parku Novohradské hory. Možná (podle počasí
a fyzičky účastníků) společně objevíme i lesní jezero Kapelunk, zdoláme nejvyšší vrchol české strany
Novohradek či rakouský Mandelstein… Dále budou připraveny dlouhodobě oblíbené čtené „nočníčky“ a pro
případ nevlídného počasí i kratší podvečerní programy s prvky arteterapie a pod.
Podmínky účasti: Věk od 17 let výše, chuť pracovat a schopnost odolávat nepříznivým podmínkám
- voda, bahno, komáři, zima, horko, absence alkoholu a cigaret (v rezervacích není dovolené kouření), drzé
požadavky vedoucího akce a podobně. Umění kosit není podmínkou, ochota naučit se to ano.
Podmínky na akci: Bydlení ve velkém vojenském stanu (individualisti ve vlastním) na okraji rezervace, vaření
společné - náklady rozpočítané mezi účastníky. Počet účastníků max. 10 - 12 osob, nejde o hromadné akce.
Nutné vybavení: kolo !!! (bezpodmínečně!), cestovní pas, holínky, pláštěnka, spacák, karimatka, teplé oblečení.
Vhodné vybavení: hudební nástroje, dalekohledy, pastelky, plavky.

TERMÍNY:
25. 6. – 4. 7. (6. 7.)*)
Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn v nivě říčky Stropnice na Českobudějovicku, akce ve spolupráci s
„Hnutím Brontosaurus“ (o něco více „hrací“ nepracovní program)

8. 7. - 16. 7.
Přírodní rezervace Dvořiště u stejnojmenného rybníka na Třeboňsku + PR „V Rájích“

19. 7. – 28. 7. (30. 7.) *)
Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn v nivě říčky Stropnice na Českobudějovicku

2. 8. – 11. 8. (13. 8.) *)
Přírodní památka Ohrazení u Ledenic
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY:
Písemně nebo e-mailem nejpozději 2 týdny před začátkem tábora na adresu: STROM, středisko pro
ochranu přírody a výchovu - Ing. Jiří Marek, Chvalkov 22, 374 01 Čížkrajice, e-mail:
marek.chvalkov@worldonline.cz , je možná též domluva telefonem: 386 323 240. Při přihlašování uvádějte
nejen mailovou, ale i standardní adresu!!! S přihláškou nečekejte dlouho – bývá plno. Přesné informace o místě
a době srazu obdržíte nejpozději týden před akcí. V případě obsazeného termínu Vám bude nabídnut náhradní.

Na jubilejní 15. sezónu s vámi se těší
*)

prodloužení termínu v případě potřeby dokončení prací

Jirka.

