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Úvodem
Nazdar kamarádi, přátelé SDA!

Po loňském podzimu plném skvělých akcí se v prvním měsíci tohoto roku zdánlivě nic moc
nedělo. To se ví: novoroční kocovina, zkoušky, práce ... a navíc zima stála za starou bačkoru.
Jenomže ve skutečnosti probíhala důsledná příprava na nadcházející sezónu. Výsledek nyní
držíte v ruce: "Katalog akcí - jaro 2003".

V katalogu najdete návrhy akcí a jejich termínů, které bychom mohli teď na jaře uskutečnit.
Jen docela náhodou je těchto akcí právě dvanáct; což je až příliš na to, aby se daly všechny
stihnout. Ano, jedná se pouze o návrhy, a záleží na vás, co z toho opravdu podnikneme. U ně-
kterých akcí jsou uvedeny i termíny, které jsou ovšem, až na několik výjimek, také pouze orien-
tační. Vše bude záležet na společné domluvě - a tu bychom si představovali asi takto:

Nejprve si pročtěte podrobně katalog a vyberte akce, o které byste měli zájem. Přitom ne-
buďte skromní: stojí za to vyzkoušet i něco, co jste dosud nedělali. O to víc je to dobrodružné! A
nevadí, když třeba nebudete mít to správné vybavení. Vše se dá půjčit, sehnat, vyrobit ... V téhle
fázi úvah zcela ignorujte termíny akcí.

Teprve potom se pusťte do boje s osobním diářem. Vypište, které termíny vám vyhovují a kte-
ré naopak ne. Připojte co nejpodrobnější info, kdy máte čas vy, a nezapomeňte se zmínit o ter-
mínech jiných významných akcí, které by se mohly týkat více lidí, a tudíž je třeba je také zauva-
žovat (například skautské akce). A tohle všechno pošlete "k vyhodnocení" Kvítkovi (nejlépe mai-
lem na adresu kvitko_skaut@seznam.cz). Ten se pokusí vše sladit do definitivní podoby. Ale,
protože už jarní sezóna v podstatě začala, není času příliš nazbyt. Proto se snažte odeslat svůj
příspěvek co nejdříve, ideální by bylo nejdéle do týdne.

Byli bychom ale neradi, kdybyste získali dojem, že držíte v ruce jakýsi pevně stanovený pro-
gram SDA. Katalog berte pouze jako nabídku akcí od Kvítka a od Marťana. Pokud byste chtěli v
rámci Společenstva podniknout něco dalšího, máte-li nějaký nápad či dokonce chuť uspořádat
nějakou akci, rozhodně si to nenechte pro sebe!

Nakonec jen stručně o obsahu katalogu: po úvodu následuje popis jednotlivých akcí řazených
přibližně podle předpokládaných termínů; u každé akce jsou v
hlavičce uvedeny základní informace (délka, případně orien-
tační termín, styl ...), v textu pak podrobnosti a obvykle hrubý
časový plán. Často zde naleznete také jednoduché mapky
cílové oblasti, které jsou kresleny víceméně jednotným stylem -
viz legenda. A úplně na konci sešitku je (snad) přehledný ka-
lendář jara 2003 - tedy období od února do června včetně - s
vyznačenými orientačními termíny některých akcí.

Tak. A technické záležitosti jsou za námi. Zapomeňme na ně
alespoň na chvíli a nechejme se unášet představami, jaké by
naše jarní akce mohly být ...

MARIÁNSKÁ LYŽOVAČKA
termín: 14.2. - 16.2. délka: 2,5 dne styl: lyžařská turistika (běžky)

Letošní zimní sezóna zatím za mnoho nestála. Teď se však situace obrátila k lepšímu - a sněho-
vé podmínky jsou leckde velmi dobré. Máte-li chuť dohnat resty a něco si z téhle zimy ještě užít,
určitě nevynechejte "Mariánskou lyžovačku". Bude to stát za to.

Jak už sám název akce napovídá, pojedeme - na víkend - do Mariánských Lázní. Naší zá-
kladnou bude rodinný domek dobrého muže Šídla v Hamrníkách. Odtud vyrazíme na lyžařské
túry do okolí, které rozhodně není nezajímavé: Slavkovský les, Český les, údolí Kosového poto-
ka ... Večer se budeme bavit (kytara, karty, kris-kros, ping-pong atd.) nebo třeba vyrazíme na

legenda k plánkům



procházku po městě. Na své si samozřejmě přijdou milovníci kyselek a jiných pramenů výrazné
chuti, protože těch za víkend koštneme opravdu dost.

Nemá asi smysl plánovat túry předem, neboť ty budou záležet především na aktuálních sně-
hových podmínkách a také na naší chuti. Spíše se jen podívejte na popis některých z mnoha
zajímavých míst, které bychom mohli navštívit:

Český les:
Dyleň: nejvyšší hora severozápadní části

Českého lesa (940,3 m) necelý kilometr od
česko-německé hranice. Přímo na vrcholu je
areál bývalé vojenské hlásky, dodnes nepří-
stupný. Mimořádné výhledy, zejména do
Německa.

Panský vrch: osamělý kopec východně
od Drmoulu. Nedaleko stejnojmenné osady
se v lese nachází zachovalý židovský hřbi-
tov. Asi 0,5 km severně vyvěrá výborná
kyselka.

Střed Evropy: jedno z míst považova-
ných za geodetický střed Evropy. Označuje
jej deska zapuštěná v kameni, nachází se
asi kilometr jihozápadně od Dyleně, přímo
na česko-německé hranici.

Slavkovský les:
Dlouhá stoka: asi 25 km dlouhý vodní

kanál. Vytéká z Kladské a velmi mírným
spádem traverzuje krajinu v okolí Pramenů
a Krásna; odtud prudce spadá do Horního
Slavkova. Zpočátku sloužila k přívodu vody
do slavkovských dolů, později k plavení
dřeva. Při túrách ve Slavkovském lese
Dlouhou stoku určitě několikrát "potkáme".

Kladská: v bažinatém terénu náhorní
plošiny Slavkovského lesa (odtud jsou zá-
sobeny vodou mariánskolázeňské minerální
prameny) je několik lesních rybníků. Kolem
největšího z nich vede naučná stezka po
dřevěných chodnících.

Kremrole: na vrcholu Krásenského vrchu se nachází kamenná rozhledna, které se díky jejímu
nezvyklému tvaru přezdívá "Kremrole". Je z ní skvělý výhled.

Grünská kyselka: uprostřed lesů, na místě bývalých lázní a poté zajateckého tábora z 2.
světové války, pramení vynikající Grünská kyselka. Dnes stáčena a prodávána pod názvem
"Magnesia" (ovšem ta se té přírodní rozhodně nevyrovná).

Lazy: osada a odlesněná enkláva ve slavkovských lesích. Překrásná krajina, výhledy.
Lesný: nejvyšší vrchol Slavkovského lesa (982,5 m).
Mnichov: pod místním kostelem sv. Petra a Pavla je stará krypta s rakvemi a kostmi, kterou je

možné navštívit.
Podhorní vrch: osamělý čedičový kopec východně od Mariánských Lázní (847,2 m). Skvělé

výhledy, přírodovědecky zajímavé skalní útvary. V lomečku nedaleko vrcholu naleziště olivínů.
Smraďoch: lesní rašeliniště s vývěry oxidu uhličitého a sirovodíku. Kromě hlavního vývěru je

v okolí několik výtečných minerálních pramenů, například Farská kyselka.
Tři křížky: tři kamenné kříže na holém vrcholku se skalisky. V okolí botanická rezervace.

Kremrole



PLÁN:
pátek: večer odjezd vlakem do Mariánských
Lázní. Ubytování u Šídla.
sobota: přes den výlet do okolí, večer volný
program.
neděle: přes den výlet do okolí, odpoledne
až večer odjezd vlakem do Plzně.

Takže: vytáhněte ze sklepa, garáže, bal-
konu nebo odkud vlastně běžky (pokud je
nemáte, tak není problém si je půjčit), vez-
měte něco vosků, spacák a ... hurá do Mari-
ánek! A samozřejmě, nezapomeňte nějakou
menší nádobku na "odběr" kyselek. Uspořá-
dáme anketu o "nejlepší pramen lyžovačky"!

Tři křížky

mapka - Mariánská lyžovačka a Slávkova "40"



1. NAROZENINY SDA
termín: 13.3. délka: 1 večer styl: oslava à la SDA

13. březen 2003. Je vám toto datum nějak povědomé? Ne? Tak vězte, že to je výročí založení
SDA, pěkně kulaté, neboť je PRVNÍ. SDA slaví PRVNÍ narozeniny! A to se musí OSLAVIT!

A jak? Vzhledem k tomu, že se jedná o
pracovní den (čtvrtek), budeme omezeni
pouze na večer. Že to ale nevadí, ba právě
naopak, uvidíte vzápětí:

Sejdeme se v klubovně 18. oddílu podle
dohody, dejme tomu v 19:00. Nápoje budou
zajištěny, jídlo si přinese každý sám a vloží
do společného "fondu". Následovat bude
slavnostní přípitek, předsevzetí do dalšího
roku "života" a další plány do budoucna.
Poté volný program - návrhy: dole promítání
nějakého pěkného filmu, nahoře na půdě
hra na kytaru, seznamování, prohlížení
fotek, vyprávění z cest, prostě rekapitulace
uplynulého roku ... je toho jistě dost (neza-
pomeňte i vy přispět svojí trochou do mlý-
na!).

Toho, že budeme všichni pohromadě, ta-
ké jistě využijeme k domluvě na budoucích
akcích (a plnění testu!). Zde poznámku:
jestliže máte nápad na další akci, nebo
byste ji dokonce chtěli sami připravit - pak to
všechno přineste právě sem. A pozor, až
bude opadat zábava, přijde na řadu zlatý hřeb večera. Ten je samozřejmě překvapením - pouze
doporučujeme vzít s sebou oděv, který se může poněkud ušpinit a - baterku!

Samozřejmě, účast všech SDA-aktivních i SDA-pasivních (zkrátka SDA-pozitivních) lidí se
očekává. Měli bychom se totiž někdy sejít v co největším počtu, aby se všichni navzájem poznali
taky jinak než přes kalendář. Večer ovšem také skýtá výtečnou příležitost pro lidi, kteří o
Společenstvu zatím jen slyšeli a chtěli by se dozvědět více!

JARNÍ VODA
termín: 15.3. - 16.3. délka: 2 dny styl: divoká voda turisticky

Jezdíte rádi na vodu? A chtěli byste zkusit dosud nepoznaný styl? Tak to pojeďte na "Jarní vodu"
- rozhodně budete nadšeni.

Tato akce je spojením několika žánrů. Vyžijí se jak vodní tuláci, tak draví vodáci. O co jde?
Půjčíme si nafukovací kanoe, pádla a neopreny a vydáme se - v březnu - na Střelu. Oproti kla-
sické letní vodě to tedy bude něco živějšího a extrémnějšího. Oproti vodáckému "ježdění" si zase
povezeme všechno s sebou, v sudech, takže budeme soběstační a nebudeme v průběhu akce
potřebovat doprovodné vozidlo. Dokonce i doprava na start a z cíle se obejde bez auta! To je
výhoda nafukovaček - když se dobře sbalí, nosí se asi jako 20 kg batoh.



Možná se ještě pozastavujete nad
termínem akce. Důvod je jasný - dostatek
vody na řece. Ano, bude zima, ale věřte,
že s neoprenem na to hravě zapomenete.
Horší je to s chodidly a rukama: někteří
vodáci mají i neoprenové botky a rukavi-
ce, ale ty k zapůjčení asi nebudou. Bu-
deme to tedy muset nějak vydržet. Ale to
si můžete být jisti - zážitky trochu strádání
bohatě vykoupí!

Co se týče technické náročnosti, bylo
by vhodné, aby každý účastník na lodi
"už někdy seděl". V ojedinělých přípa-
dech však může háčkovat i naprostý
začátečník - nafukovačka je vskutku
výjimečné plavidlo. Aspoň ty začátky
budou rychlé. Na Střele bychom se ne-
měli setkat s vyloženě nebezpečnými
úseky. Jedině snad stromy spadlé přes
řeku ...

PLÁN:
pátek: večer vypůjčíme materiál na Bílé
hoře.

sobota: ráno odjezd vlakem do Žlutic - v
6:19 z hlavního nádraží. Ve Žluticích
budeme po osmé. Můžeme zajít do
města - prohlídka městské památkové
zóny a muzea (husitství, Žlutický kancio-
nál, historické podzemí: lidi s loděmi a
pádly tu ještě neměli!). Vrátíme se k řece,
nafoukneme lodě, přebalíme na vodu a
jdeme na věc!

Nejprve nás čeká mírný tok obtížnosti ZWC, meandrující v širokých loukách pod Vladařem
směrem k východu. Výborné pro secvičení posádek a natěšení na řeku. Za Chyšemi se řeka
postupně stočí k jihu a údolí se pomalu sevře. Zleva se napojí linie betonových opevnění z 2.
světové války - takže můžeme prozkoumat nejeden bunkr! Celkem po 24 kilometrech doplujeme
do "nejmenšího města v ČR" - Rabštejna nad Střelou.

Zde je spousta historických zajímavostí, jistě tu bude i nějaká vyhřátá hospůdka. Pookřejeme,
najíme se a vydáme se na další cestu. Teď nás totiž čeká vodácky nejzajímavější úsek. Střela
protéká hluboko v lesích zaříznutým údolím, udává se obtížnost WW I+. Konečně tedy nějaká
pořádná peřej! Tímto stylem pojedeme asi 12 kilometrů, poté se tok opět zklidní na ZWC a my
přistaneme na Čoubově mlýně při vtoku Manětínského potoka. Zde se můžeme utábořit.

neděle: ráno se již zkušeně pustíme do splutí zbytku řeky. Nejprve se po pár kilometrech zleva
připojí železniční trať Plzeň - Žatec. Ta nám několikrát překřižuje nad hlavami a nakonec se
definitivně přesune na pravý břeh. Teď budeme muset trochu zapádlovat - řeka se totiž zastaví v
Plaské vodní nádrži. Ta ale měří jen něco přes kilometr, takže za chvíli se už zase povezeme v
plném proudu. Celkem asi po 13 kilometrech dojedeme přímo před Plaský klášter, který můžeme
navštívit.

Nyní nás čeká poslední část řeky - asi 16,5 km dlouhý úsek. Střela zde protéká hlubokými le-
sy, jen občas se na březích objeví nějaké chaty. Nakonec, když to nejméně čekáme, se před
námi objeví doslova Amazonka - řeka se vlévá do Berounky. Po ní sjedeme něco přes kilometr a

Arizona (= Pálava) na Střele



přistaneme v Liblíně za mostem. Sbalíme lodě a vydáme se zatím blíže neurčeným způsobem
do Plzně. Jisté je jenom to, že v neděli odsud žádný autobus nejede.

Celkem se tedy pojede 66 km, z toho 36 první den a 30 druhý den. Měřeno hodinkami by to
mělo činit nejvýše 6 (1. den) a 5 (2. den) hodin čistého času jízdy. Musíme ovšem počítat s čas-
tými přestávkami (určitě alespoň 1 za hodinu), takže toho bude až dost. V případě extrémního
počasí nebo vzpoury účastníků je možné zkrátit akci na jednodenní variantu: potom se ovšem
pojede místo na Čoubák až do Mladotic (40,9 km) nebo Horního hradiště (45,4 km) na vlak
(16:33 nebo 20:19). Doba jízdy by pak byla nejvýš 7,5 hodiny, což ovšem znamená jízdu od rána
do večera. Prohlídku Žlutic a Rabštejna bychom asi museli oželet.

Ahóóój!

PŘECHOD BRD
termín: 28.3. - 30.3. délka: 2,5 dne styl: pěší turistika = vandr

Brdy. Lesnaté pohoří ve vnitrozemí Čech, které má svojí podstatu možná přímo v názvu: "brdo"
totiž v mnohých slovanských jazycích znamená "hora" ... Již od dob první republiky se na velké
části jejich území rozkládá vojenský prostor. Při jeho vzniku byly vysídleny usedlosti, celé vesni-
ce - a hory zůstaly opuštěné. A tak je tomu dodnes. Pojďme se vydat toulkou napříč touto lidu-
prázdnou krajinou, hlubokými lesy, skalními hřebeny. Budeme možná překvapeni, kolik kouzel-
ných míst s dávnou historií brdské hvozdy skrývají. A konečně to bude také trochu dobrodružné,
protože do vojenského prostoru je vstup stále zakázán!

jez v Nebřezinách: teď to cákne!



Zkusíme tedy přejít celé střední a jižní Brdy, směrem od severu k jihu. Protože je to poměrně
dlouhá cesta, vyrazíme už v pátek večer, abychom zbytečně neztratili část soboty. Poznáme
hned tři partie Brd: pásmo Plešivce, osamělé hory oddělené od zbytku Brd říčkou Litavkou, cent-
rální Brdy - "jádro" celého pohoří s nejvyššími horami Tok a Praha (a také území okupované
vojáky) a konečně jižní Brdy, jímž dominuje především majestátní Třemšín. Více se dočtete v
následujícím popisu trasy. Protože však nemá smysl vandr příliš časově plánovat, půjdeme pře-
ce, jaká bude chuť, není popis přesně dělen podle dní. Jsou jen uvedeny jednotlivé varianty
našeho pochodu s hrubým odhadem jejich délky.

PLÁN:
pátek: odpoledne až večer odjezd vlakem z hlavního nádraží směr Praha. Vystoupíme v
Praskolesích a utáboříme se necelé 2 km odtud v romantickém lomečku na Otmíčské hoře.
Místo je zajímavé především pro přírodovědce: občas tu hnízdí výři, najdeme zde speciální dru-
hy měkkýšů a především tu rostou vzácné teplomilné rostliny.

sobota, neděle: čeká nás "zbytek" trasy:
Otmíčská hora - Jince (13 km): z tábořiště přejdeme přes kopec do Lochovic, tu půjdeme

chvíli podél Litavky a pak začneme stoupat na Plešivec. Cestou Smaragdové jezírko. Odměnou
za prudký výstup jsou skalní terasy na vrcholu - skýtají výtečné rozhledy! Teď nás čeká jedno
opravdu zajímavé překvapení ... A potom sejdeme přes bohatá naleziště zkamenělin do Jinců.

Jince - Tok (13 km): z Jinců se vydáme údolím Pstruhového potoka a asi po 2 km nenápadně
vnikneme do vojenského prostoru. Budeme postupovat po skalnatém hřebeni Koníčku, na jehož
konci uvidíme první ze tří vojenských "atrakcí" - pozorovací stanoviště pro dělostřelce. Z krytých
bunkrů se můžeme podívat, kudy půjdeme dál: na protějších kopcích uvidíme nejprve bližší Brda
(sem dopadaly dělostřelecké granáty) a potom vzdálenější stráně Toku (sem dopadaly cvičné
rakety). Tímto směrem se vydáme a nakonec dobudeme nejvyšší kótu Brd - horu Tok (864,9 m).
V případě zájmu soutěž "Najdi si největší raketu".

výhled z Plešivce



Tok - Padrťské rybníky (13 km): z Toku můžeme mnoha způsoby projít přes kopce a potoky
k dalšímu cíli - Padrťským rybníkům (ještě předtím ovšem mineme druhý nejvyšší vrchol Brd -
Praha (862,3 m), na němž stojí vysoká vojenská vysílač-
ka. Díky tomu je kopec jasně viditelný například i přímo z
Plzně. A, věřte nebo ne, za mimořádně příznivých podmí-
nek jsou odsud vidět dokonce Alpy). Veliké Padrťské
rybníky dříve sloužily jako nádrž pro jarní plavení dřeva
po Klabavě, dnes jsou snad zásobárnou pitné vody pro
Rokycany.

Padrťské rybníky - Příkosice (vlak) (8 km): první
"zakončovací" varianta. Od Padrtí se otočíme přímo k
západu a přes zříceninu hradu Dršťka dojdeme na vláček
do Příkosic.

Padrťské rybníky - Teslíny (autobus) (4 km): od ryb-
níků budeme postupovat stále k jihu (a cestou možná
objevíme další překvapení), až v Teslínech narazíme na
silnici Plzeň - Rožmitál. Odsud můžeme buď jet autobu-
sem domů, nebo pokračovat dále do jižních Brd.

Teslíny - Srby (vlak) (20 km): stočíme se k jihozápadu
a přes rezervace Getsemanskou zahradu či Míšovské
buky dosáhneme "nejvyšší kóty západočeských Brd" -
Nad Maráskem (800,5 m). Dále půjdeme přes překrásné
Fajmanovy skály do Chynína. Zde opustíme lesy Brd a
zbytek trasy dojdeme v typické Nepomucké krajině.

Teslíny - Třemšín (8 km): z Teslín vyjdeme k jihu, po
chvíli vystoupáme na hřeben a po něm přes Hengst,
Kobylí hlavu a Křemel dosáhneme dominanty jižních Brd -

Padrťské rybníky - moře uprostřed lesů

stopy po armádě nelze přehlédnout



vrcholu Třemšína s dřevěnou rozhledničkou (826,7 m).
Třemšín - Rožmitál pod Třemšínem (vlak, autobus) (8 km): další "zakončovací" varianta.

Na Třemšíně se otočíme zpět k severovýchodu a sejdeme do Rožmitálu. Cestou pomník Jakuba
Jana Ryby - skladatele "České mše vánoční". Z Rožmitálu můžeme jet vlakem, ale spíše auto-
busem.

Třemšín - Životice (vlak) (15 km): z Třemšína nejprve sejdeme do Starého Smolivce. Odtud
budeme pokračovat přes místo "Na vraždě" - konala se zde krvavá historická bitva (ale není to
vůbec poznat :-)) - do Budislavic a přírodním parkem "Pod Štědrým" projdeme až do Životic.

Třemšín - Kasejovice/Lnáře (vlak) (15 km): opět sejdeme do Starého Smolivce. Odtud však
půjdeme přímo na jih, údolím Smoliveckého potoka. Ten loni neslavně proslul při povodních:
záplavová vlna z brdských lesů posílená protržením dvou rybníků zle poničila vesnice Metly,
Předmíř a Lnáře, následky čehož si budeme moci zblízka prohlédnout.

Po přečtení jednotlivých variant se už určitě nemůžete dočkat a běžíte balit. Ale počkat!
Abyste nebyli zklamáni - jen těžko se podaří projít ty nejdelší varianty. Porce kilometrů je vskutku
veliká (až 70 km), přičemž je navíc nutno uvažovat, že uvedené vzdálenosti byly změřeny pouze
zhruba a vedou poměrně náročným terénem. Pro tyto varianty by tak byl ideální "prodloužený
víkend" - třeba s pátkem navíc - zkuste o tom popřemýšlet.

LEZENÍ NA KOZELCE
termín: 5.4. - 6.4. délka: 2 dny styl: lezení, volný program

mapka - Přechod Brd



Ve Společenstvu se obecně pěstuje velmi kladný vztah ke skálolezení. Aby také ne! Pravdou ale
je, že naposled jsme si byli zalézt někdy před loňskými prázdninami; a tuto ostudu je třeba řádně
odčinit. A kde to provést lépe, než na samotné Mekce plzeňských horolezců - Kozelce!

Kozelka je výrazná stolová hora sopečného původu nacházející se nedaleko Nečtin na severu
Plzeňska. Její (zcela rovná a velice rozlehlá) vrcholová plošina vystupuje z okolí - v podstatě ze
všech stran - vysokými skalními stěnami, které jsou jako stvořené pro lezení všeho druhu. Kopec
je zalesněný, zčásti borovicemi a zčásti březovým hájem, pouze jeho nejexponovanější západní
výběžek zůstává bez porostu - a právě tady jsou nejlepší podmínky pro cvičné lezení. Z horního
okraje skály se tu můžeme kochat neuvěřitelným panoramatickým rozhledem ...

Ať už pravidelně lezete, nebo jste to ještě nikdy nezkusili, pojeďte s námi poznat toto nádher-
né místo. Konečně nemusíte ani lézt, pokud se vám nebude chtít. Akce bude mít spíše volný
program.

PLÁN:
sobota: dopoledne příjezd ke Kozelce.
Způsob dopravy - autobus, auto, kolo.
Vyšplháme nahoru a dáme se do toho:
můžeme slaňovat, lézt, bouldrovat atd.
Každý si bude moci cokoli zkusit, vyba-
vení si navzájem půjčíme (máte-li něco
doma - lano, sedák apod. - určitě to vez-
měte s sebou!). Alternativní program:
prohlídka Nečtin (zámek, hrad a přede-
vším pěkná hospůdka), vycházka do
okolí (je kam: téměř 300 m vysoký tele-
vizní vysílač Krašov, další vyvřelé kopce -
Zbraslavský vrch, Chlumská hora - nebo
barokní Manětín) či třeba přírodovědný
průzkum Kozelky (většina kopce je v
rezervaci). Večer si usteleme přímo na

Kozelka

Špičák a Nečtiny z Kozelky



vrcholové plošině: představte si ten západ slunce ...

neděle: podobný program jako v sobotu, odpoledne odjezd domů. Varianta - od rána túra někam
dál, na vlak nebo na autobus (perfektní trasa je například do Mladotic).

Tak hergot, kde je ten sedák?!

CESTA DO HLUBIN ZEMĚ
termín: 26.4. délka: 1 den styl: poznávací, exkurze

Příbramské doly. Jeden z největších historických rudných revírů v Čechách. Už od středověku se
zde těžilo stříbro, v nedávné minulosti pak uran. Svého času držely místní doly dokonce světové
primáty, některé i smutné: roku 1875 byla na dole Vojtěch - jako první na světě - dosažena svislá
hloubka 1 km; 31. května 1892 se zase udála v té době největší důlní katastrofa - při požáru
výdřevy zahynulo v dole Anna 319 horníků. Historie příbramského dolování však skrývá ještě
mnoho dalších zajímavostí technického, přírodního i dějepisného rázu. Zajímá vás, jaké? Tak
pojeďte do Příbrami!

Vyrazíme na jednodenní "poznávací zájezd" do Příbrami s hlavním cílem: příbramské doly.
Ráno pojedeme autobusem z Plzně. V Příbrami rovnou zamíříme do historického hornického

mapka - Lezení na Kozelce



města - Březových Hor.
Zde se nachází hornické
muzeum, největší svého
druhu v Čechách. Má 19
stálých expozic umístě-
ných v historických důl-
ních objektech, zpřístup-
něna jsou i některá pod-
zemní díla. Poznáme
dějiny příbramského
hornictví, dokumenty o
místní Báňské akademii,
hornické uniformy, nástroje, techniku ... Poté se přesu-
neme do části muzea umístěné v areálu bývalého Šev-
činského dolu, kde uvidíme mimo jiné výstavu vrtací a
dopravní techniky, ústí důlní jámy s klecí a vylezeme na
ochoz těžní věže. Také můžeme shlédnout geologicko-
mineralogickou expozici se vzorky místních rud a mno-
ho dalšího. Na dole Anna potom vstoupíme do podzemí
a vláčkem projedeme 260 m dlouhou Prokopskou štolu
až k ústí jámy Prokop (1600 m hloubky - nejhlubší ve
zdejším revíru a dodnes jedna z nejhlubších ve střední
Evropě). Dále ještě prozkoumáme Vodní štolu Anna,
která spojuje areály děl Anna a Vojtěch a sloužila k
přívodu vody k důlním zařízením. Na dole Marie ještě
můžeme navštívit 532 m dlouhou Mariánskou štolu s
další zajímavou expozicí. A nakonec - prohlídku zavr-

šíme v původní hornické hospůdce "Na vršíčku".
Pokud zbude ještě čas a chuť, můžeme v Příbrami a jejím okolí navštívit další zajímavé cíle:

například Svatou Horu (proslulé církevní poutní místo) nebo blízký brdský vrchol Třemošnou
(ostře modelovaná hora tvořící dominantu celého Příbramska - 778,6 m).

No, máme toho na jeden den až dost. To bude něco!

SLÁVKOVA "40"
termín: 1.5. délka: 1 den styl: pěší pochod

Když se řekne 1. květen, někdo si představí svátek práce, jinej zas lásky čas. Já si vzpomenu na
super počasí a na tradiční pochod. S myšlenkou přišel můj spolužák Honza a už se uskutečnily 2
skvělý výlety "Krušnohorská 40" a okruh v bavorské části Šumavy. Tradice pokračuje a bylo by
škoda si na tuhle akci neudělat čas.

Máte rádi krásný počasí, pěkné výhledy do krajiny, probouzející se přírodu, někde možná
zbytky sněhu a svěží horský vzduch??? Pak se určitě vydejte s námi do Slavkovského lesa na
Slávkovu čtyřicítku.

Pojedeme vlakem, takže nebudeme tentokrát omezeni počtem míst v autě. Vystoupíme v
Chodové Plané a přes Pístov (místo první akce býv. kmene Cipísek!) a Milhostovské mofety
(zajímavé vývěry minerální vody s ochutnávkou) vyběhneme na Podhorní vrch (847,2 m). Zde
nás určitě čeká krásný výhled nejen na vrcholky Slavkovského lesa. Přes golfová hřiště a Smra-
ďocha (opět prameny) na Vlčí hřbet. To již budeme v půlce cesty a taky v chráněném území
"Vlček" (Malíčku! To si nemůžeš nechat ujít!!!). Pak Kladská - s naučnou stezkou, rašelinami a
loveckým zámečkem. Přes Vlčinec a Vysoké sedlo se dostaneme na nejvyšší vrchol Slavkov-
ského lesa - Lesný (982,5 m). Možná budem chvíli hledat vrchol, protože tam nevede přímo

věž Ševčinského dolu



značka. No a pak už jenom seběhneme na zříceninu hradu Kynžvart, projdeme Lázně Kynžvart k
zámku. Ochutnáme poslední prameny a jednodenní procházka bude za námi, ani nám nepřijde,
že jsme toho tolik ušli. Komu to nebude stačit, může si ještě odskočit na Kynžvartský kámen
(kousek od nádraží).

OD SEVERU K JIHU
termín: 7.5. - 11.5. délka: 4,5 dne styl: cykloturistika = vandr

Nemáte rádi vandry "dokola"? Raději odněkud vyrazíte a pak uháníte pořád jedním směrem?
Pak je tu právě pro vás puťáček na kolech "Od severu k jihu"!

Vyrazíme na čtyři dni na kolech po trase Děčín - Plzeň. Nejprve navštívíme České středohoří
v nejpříhodnější době (botanici: vzácné květiny!), dále kraj Karla Hynka Máchy - Litoměřicko,
potom se přesuneme přes rozlehlé pláně dolního Poohří do Džbánského polesí. Dále pojedeme
po horním okraji Křivoklátska do Rakovníka a stále stejným směrem přes Kralovice až do Plzně.
Jedná se o pohodový cykloturistický vandr poznávacího charakteru, čemuž odpovídá průměrná
denní "dávka kilometrů" - nepřesáhne 60 km. V klidu tak můžeme vychutnat krásy májové příro-
dy a další zajímavosti.

Akce se bude konat od čtvrtka 8.5. do neděle 11.5. Využijeme tak druhého květnového svátku
(8.květen) a přidáme jeden den dovolené/zameškané školy. Vzhledem ke špatnému vlakovému
spojení ve svátek bude nejspíš nutné odjet z Plzně dokonce ve středu 7.5. před pátou odpoled-
ne. Návrat v neděli podle chuti.

Veškerou bagáž si pochopitelně povezeme s sebou, na kolech. Pokud jste takhle ještě nikdy
nejeli, tak dejte na radu zkušených a vůbec nepřemýšlejte o batohu na zádech. Jediným (a bez-
vadným) řešením je nosič a brašny. Nemusíte se obávat horších jízdních vlastností kola - není to
skoro poznat, ani do kopce! Jestliže však nosič nebo brašny nemáte, nezoufejte; můžu něco

Slavkovský les na jaře - Lazy



zapůjčit. Navíc, pokud s sebou vezmete přiměřeně věcí, dva se můžete v pohodě sbalit do jed-
něch brašen.

PLÁN:
středa: v 16:45 odjezd vlakem z hlavní-
ho nádraží směr Žatec - přímé spojení
do Děčína. Příjezd v půl desáté večer.
Přesun do přírody, nocleh.

čtvrtek (50 km): výjezd od Labe údolím
Ploučnice přes Benešov nad Ploučnicí,
obrat k jihu - výjezd na České středoho-
ří. Znělcové lomy, Bobří soutěska. Sjezd
do Zubrnic (skanzen Českého středoho-
ří, muzeum drezin - muzejní železnice).
Možná zajížďka na Žižkův hrad Kalich.
Rozhledna na Varhošti - nejlepší místo
rozhledu ve východním středohoří.

pátek (60 km): přejezd k vrcholu Ple-
šivce (výhled, lom, kostelík). Sjezd do
Litoměřic, cestou návštěva Radobýlu
(kopec Karla Hynka Máchy, úžasný
360° rozhled) a podzemní nacistické
továrny Richard. Prohlídka Litoměřic
(náměstí, podzemí, zámek, dům U kali-
cha). Přejezd do pevnostního města
Terezín (podzemní chodby, pietní místo
bývalého koncentračního tábora). Podél
Ohře na hrad Házmburk (slavná Černá
a Bílá věž, mimořádná vyhlídka), dále
přes Peruc do Džbánského polesí.

sobota (55 km): průjezd Džbánem
(zvláštní reliéf, geologické a botanické
rezervace), dále přes Řevničov do Kři-
voklátska. Prameny Klíčavy, zajímavý
železniční útvar, Lužná u Rakovníka
(muzeum železnice), Rakovník. Prohlíd-
ka města (náměstí, židovské ghetto,
židovský hřbitov, menhir Kamenná pan-
na). Poté odjezd směr Kralovice přes
hrad Krakovec. Říčka Javornice. Speci-
ální nocleh.

neděle (50 km): příjezd do Kralovic (návštěva Fíka), Mariánská Týnice (prohlídka, muzeum).
Podél trati do Mladotic (cestou hrad Šebíkov). Přes Střelu na Pláně (pštrosí farma) a Hvozd.
Sjezd do Horní Bělé (Zelené jezírko, hrad), Bučí (návštěva Garryho). Přesun přes Krkavec do
Plzně.

To je síla, co? Už se určitě nemůžete dočkat. Tož neváhejte: pusťte se do oprav svých piciglů,
pořádně je "vytuňte" a o květnových svátcích v sedle ahóóój!

mapka - Od severu k jihu



JAKO STAŘÍ VORAŘI
termín: 17.5. -  ??? délka: alespoň 5 dní styl: vodácká turistika = vandr

Kdy je řeka nejhezčí? O tom se vedou dosud nevyřešené spory. Sporu však nemůže být o tom,
že na českých tocích není v létě (vyjma povodní) k hnutí a tak se už jen málokterý pravověrný
tulák vydá splouvat řeku v období prázdnin. Výborné podmínky jsou však koncem května nebo
začátkem června: nejenže na řece není ani noha, ale leckteré kempy jsou zavřené, takže se i
nějaký ten peníz ušetří a konečně - podle mne je zrovna tehdy řeka nejkrásnější!

Vltava. Řeka s největším povodím v Čechách. Nejdelší řeka v Čechách. Nej, nej, nej ... Pra-
mení v samém srdci Šumavy, v černých močálech pohraničních hvozdů: jako dravá bystřina

žene se vpřed, sbírá vody horských potoků,
mohutní, sílí; zleniví, meandruje v rozlehlých
lipenských nivách, aby se vzápětí za strašli-
vého rachotu prodrala Čertovou soutěskou.
Tu uklidní se, dospěje, a majestátně plyne k
severu, přes celé jižní a střední Čechy, až do
stařičké Prahy. Tady už pojala vody Beroun-
ky i Sázavy; je to stará řeka. Pomalu dokončí
svou pouť a v Mělníce se slije s Labem ...

Avšak to už je minulost. Éra bezmyšlenko-
vité tvorby přehrad se ani Čechám nevyhnula
a při ní byl majestátní český veletok z větší
části zdevastován. Lipno I, Lipno II, Hněvko-
vice, Orlík, Slapy, Kamýk, Štěchovice a kdo-
víco ještě ... Můžeme snít o tom, jaké by bylo

krajina Českého středohoří ... pohled z Radobýlu

takhle jezdili voraři ...



splout ze Šumavy až do Prahy, jako to dělali staří voraři, ale tento sen zůstane asi navždy jen v
našich představách. Ale něco z Vltavy přece jen zbylo! I tenhle "kousek" je pořádný kus řeky,
který stojí za to a rozhodně by neměl chybět v lodní knize žádného správného vodáka. Proto -
hurá na Vltavu!

Splujeme Vltavu v celé možné délce: z
Lenory až do Nové Pece a potom z Vyššího
Brodu až do Hluboké nad Vltavou. Cestou
navštívíme co možná nejvíce zajímavostí
kolem ... Pro to budeme potřebovat hodně
času: minimálně 5 až 6 dní, takže v každém
případě bude nutné sáhnout po dovole-
né/zameškání školy. Podle počtu lidiček na
akci bude také nutno vyřešit způsob přepra-
vy lodního materiálu: zřejmě nejlepší způsob
by byl odvoz autem na start i z cíle, při
transportu kolem Lipna využít místních
služeb. Další možnost je - alespoň pro ná-
vrat - v Hluboké převláčet lodě asi 2 kilomet-
ry na nádraží a prověřit kvalitu služeb ČD.
Návrat by nebyl přesně stanoven, záleželo by na tom, kdy do Hluboké dojedeme: při vodním
toulání platí totiž více než kdy jindy - žádný spěch!

ORTY
termín: 30.5. - 1.6. délka: 2,5 dne styl: průzkum podzemí

Správný SDA-pozitivec nemůže dlouho vydržet bez pořádného průzkumu podzemí. Ať už jde o
jeskyně, historická důlní díla či třeba prastaré katakomby. Všichni to víme a proto je tu akce
"Orty".

Slyšeli jste už někdy toto jméno?
Jestliže ne: jedná se o rozsáhlou síť
štol ražených v kaolinitických pís-
kovcích až vápencích, která se
nachází jen několik kilometrů sever-
ně od Českých Budějovic. Stylem
jsou Orty podobné Nevřeni (zbytek
kaolinového dolu nedaleko Plzně),
ale co do velikosti se to rozhodně
nedá srovnávat!

Takže vytáhneme staré hadry,
pročistíme baterky a - jdeme do
akce. Problémem by ale mohla být
voda: při loňských povodních byly
Orty zatopené "až po okraj" a neví-
me, nakolik se od té doby situace
zlepšila. Avšak v každém případě je
nutné počítat s broděním, a to ne
zrovna mělkou vodou - takže dopo-
ručujeme nějaké ty kecky k namo-
čení. Odměnou za trochu nepohodlí
bude nevšední zážitek při objevo-
vání kilometrů a kilometrů ortských
chodeb!

... a takhle pojedeme my

mapka - Orty



Protože jsou Orty od Plzně docela daleko, vyrazíme určitě alespoň na dva dny, nebo dokonce
už v pátek odpoledne. A pokud bychom se snad ortského podzemí předčasně nasytili, okolí
skýtá mnoho dalších zajímavostí: tak například Hluboká nad Vltavou, neogotický kostel v Hosíně
či přímo jihočeská metropole - České Budějovice. Zdaleka nejlepší je ovšem lesní úzkokolejka ze
Zlivi do šamotových dolů ...

BORN TO BE WILD!
termín: 7.6. - 8.6. délka: 2 dny styl: to je tajné ...

Jistě občas zatoužíte udělat něco docela ne-
obvyklého, "utrhnout se", a užít si alespoň na
chvíli pocitu absolutní svobody. Jedna možnost
by tu byla: akce "Born to be wild!". Jenomže
není to zase tak jednoduché.

Tak především: výsledek je nejistý, zdar ak-
ce totiž nelze předem zaručit. Velkou roli tady
bude hrát štěstí, ale vy musíte také hodně
přispět: zejména vlastní odvahou, vůlí a trpěli-
vostí. Navíc je to taky trochu nebezpečné, ale
jenom pro nepřipravené. Avšak pokud se vše
podaří, bude odměnou neskutečně silný záži-
tek, kterému ještě dlouho nebudete moci uvě-
řit!

Jistě jste teď velmi zvědavi, o co půjde, a

Orty - vstupní portál



dychtivě čtete dál. Budu vás však muset zklamat. Celá záležitost je příliš citlivá na neuvážené
zveřejňování. Takže: kdo bude chtít vědět víc, musí nejprve složit slib mlčenlivosti. Teprve poté
bude do průběhu akce zasvěcen. Stejná zdrženlivost bude platit také pro "internetovou kroniku"
akce - pokud se účastníci nedohodnou jinak, tak se nejspíše na stránkách SDA vůbec nic neob-
jeví, či jenom minimum a v náznacích. Jinak řečeno, nechcete-li o to přijít, tak vlastně do toho
musíte jít!

OSTRÝ MARATON
termín: 21.6. délka: 1 den styl: extrémní pochod

Když čeští piloti ve službách Královského letectva operovali nad územím severní Francie, ne-
zřídka se nevrátili zpět do Británie - byli sestřeleni. Pokud se jim podařilo dostat se naživu na
zem - což nebylo vůbec snadné, neboť Němci do katapultovaných pilotů stříleli - stáli před velmi
obtížným úkolem: museli se dostat skrz celou Francii až do Španělska. To totiž skýtalo jedinou
možnost návratu do ostrovního království. Protože neměli žádné doklady, museli se po celou
dobu pohybovat v ilegalitě ... A v první fázi, než mohli vyhledat pomoc odbojářských organizací,
to znamenalo překonat desítky až stovky kilometrů pěšky! Němcům se do rukou dostat nesměli:
ti je jako Čechy považovali za zrádce protektorátu a nemilosrdně likvidovali. Museli tedy z místa
dopadu kvapem pryč.

Na motivy těchto skutečných udá-
lostí uspořádá SDA šílenou akci "Ostrý
maraton". Při ní nepůjde o nic menší-
ho, než "dojít" na jeden zátah z Plzně
na významný šumavský vrchol - Velký
Ostrý. Aby to však nebylo tak jednodu-
ché, doba přesunu je omezena na 12
hodin. Ptáte se, jak je to daleko? 78
kilometrů.

Akce bude vypadat zhruba násle-
dovně: v ranních hodinách (záleží na
domluvě) odstartujeme z náměstí
Republiky v Plzni. Vzhledem k délce
závodu to ale určitě nebude déle než
ve 3:00. Po (předem připravené, změ-
řené, zmapované a ověřené ...) trase,
vedoucí pokud možno po lesních a
polních cestách nebo malých silnič-
kách, "půjdeme" k cíli. Toho bychom
měli dosáhnout nejdéle kolem čtvrté
odpoledne (to už je mimo limit). Zde se
pokusíme nezhynout, zregenerujeme a
k večeru se přesuneme na Špičák
nebo Brčálník, odkud jede v půl osmé
vlak domů. Trasa vede z velké části
blízko železnice Plzeň - Železná Ruda,
takže pokud to někdo během dne
vzdá, snadno dojde na nejbližší stanici.

Pojďme se podívat na předpokláda-
nou trasu podrobněji. V zásadě pů-
jdeme cestou nejmenšího odporu: z
Plzně až těsně pod Ostrý, do Hamrů,

mapka - Ostrý maraton



podél toku Úhlavy (což kupodivu délce trasy nepřidá, je skoro přímá). Tady ovšem nastoupí
zdrcující závěr - výstup na vrchol. První část trasy je dlouhá přibližně 74 km, převýšení 300 m; v
závěru nastoupáme zbytek - 700 výškových metrů - na 4 kilometrech. Je zřejmé, že si tedy mu-
síme nechat něco sil a času na "finiš", jinak běda! A jak to pak vychází, přepočteno na rychlost?
Pokud na závěrečný úsek vyčleníme hodinu (lépe to opravdu nepůjde), zbývá 74 km za 11 ho-
din, což činí průměrnou rychlost téměř 7 km/h. Ona tedy "chůze" bude spíše indiánský běh (ale
to už odněkud známe!). A dvanáct hodin bez přestávky?! Šílenost!

TRASA:
celková délka: 78 km
převýšení start - cíl: 1000 m
podrobný rozpis: Plzeň náměstí Republiky (0 km) - Tyršův most - Radobyčice - Útušice - před
Štěnovicemi doprava po hlavní - po 0,5 km doleva po červené turistické značce (10,5 km) - po ní
přes Čižice až do Předenic - Snopoušovy - Krasavce - Vícov - Příchovice (24,5 km) - Nezdice -
Borovy - Lhovice - Švihov - Malechov (39,5 km) - Dolany - Svrčovec - Tajanov (46 km) - Kal -
Bezděkov - Plešiny - Miletice - Běhařov - Úborsko - Bystřice nad Úhlavou - Nýrsko - Stará Lhota
- hráz Nýrské přehrady (67 km) - Hamerský dvůr - Hamry - po "Pašerácké stezce" na Stateček -
vrchol velkého Ostrého (78 km).

Uvedenou trasu berte pouze jako výhodné doporučení, můžete jít samozřejmě kudy chcete.
Tato trasa však byla pečlivě připravena - lepší tedy asi těžko najdete - a navíc bude nějakým
způsobem zajištěna (značení, mapa, fandění?).

Tento podnik bude vskutku královským vyvrcholením jarní sportovní sezóny SDA. Bez trénin-
ku by jej zvládli snad jen Messner a Zátopek - ale ti se ke startu z neznámých důvodů zatím
nepřihlásili - takže, chcete-li do toho jít, začněte s přípravou už dnes! Nebo se vám zdá podnik
příliš těžký? Pak zvažte neméně odvážnou variantu bez časového limitu. Jestli se ani potom na

 Ostrý: to je náš cíl!



účast v závodě necítíte, nebo se vám jednoduše nechce, ale přesto byste s tím chtěli mít něco
společného, pak můžete přijít s vlastními nápady: uvítáme různé formy fandění, podpory závodu,
fotodokumentace ... nebo se prostě jenom přijďte podívat do cíle.

Hurá na trénink!

Jo, a ještě něco: nezapomeňte si pas.

Závěrem
Tak to je všechno, kamarádi. Co ještě dodat ... tak určitě poděkovat těm, kteří také přispěli k
tvorbě tohoto sešitku. Děkujeme tedy: Ještěrce (za výtvarnou asistenci) a Malíčkovi (za vydatnou
technickou podporu). No a to už je opravdu vše ...

Na setkání s vámi na akcích SDA se těší
Kvítko & Marťan



datum den SDA akce poznámky datum den SDA akce poznámky
10.2 - 21.4 -
11.2 - 22.4 -
12.2 - 23.4 -
13.2 - 24.4 -
14.2 - 25.4 -
15.2 So 26.4 So Cesta do hlubin Země
16.2 Ne 27.4 Ne
17.2 - 28.4 -
18.2 - 29.4 -
19.2 - 30.4 -
20.2 - 1.5 svátek Slávkova "40"
21.2 - 2.5 -
22.2 So 3.5 So
23.2 Ne 4.5 Ne
24.2 - 5.5 -
25.2 - 6.5 -
26.2 - 7.5 -
27.2 - 8.5 svátek
28.2 - 9.5 -

1.3 So 10.5 So
2.3 Ne 11.5 Ne
3.3 - 12.5 -
4.3 - 13.5 -
5.3 - 14.5 -
6.3 - 15.5 -
7.3 - 16.5 -
8.3 So 17.5 So
9.3 Ne 18.5 Ne

10.3 - 19.5 -
11.3 - 20.5 -
12.3 - 21.5 -
13.3 - 1. narozeniny SDA - pouze večer 22.5 -
14.3 - 23.5 -

Od severu k jihu

Jako staří voraři

Kalendář akcí - jaro 2003

Mariánská lyžovačka
- pátek pouze večer

- délka akce volná, 5 dní 
minimum

- středa pouze večer



15.3 So 24.5 So
16.3 Ne 25.5 Ne
17.3 - 26.5 -
18.3 - 27.5 -
19.3 - 28.5 -
20.3 - 29.5 -
21.3 - 30.5 -
22.3 So 31.5 So
23.3 Ne 1.6 Ne
24.3 - 2.6 -
25.3 - 3.6 -
26.3 - 4.6 -
27.3 - 5.6 -
28.3 - 6.6 -
29.3 So 7.6 So
30.3 Ne 8.6 Ne
31.3 - 9.6 -

1.4 - 10.6 -
2.4 - 11.6 -
3.4 - 12.6 -
4.4 - 13.6 -
5.4 So 14.6 So
6.4 Ne 15.6 Ne
7.4 - 16.6 -
8.4 - 17.6 -
9.4 - 18.6 -

10.4 - 19.6 -
11.4 - 20.6 -
12.4 So 21.6 So Ostrý maraton
13.4 Ne 22.6 Ne
14.4 - 23.6 -
15.4 - 24.6 -
16.4 - 25.6 -
17.4 - 26.6 -
18.4 - 27.6 -
19.4 So 28.6 So
20.4 Ne 29.6 Ne

Lezení na Kozelce

Orty

Born to be wild!
- pátek pouze večer

Jarní voda

Přechod Brd

- pátek pouze večer



S AD

www.sda.wz.cz

Více o nás - WWW stránky

- základní informace o èlenství v SDA
- aktuální události
- kontakty na èleny SDA

a hlavnì

internetová kronika
- fotky, zá�itky, pøíhody z minulých akcí

Katalog akcí

jaro 2003

Spoleèenstvo drsných akcí.

Volné sdru�ení lidí, kteøí chtìjí nìco poøádného
podnikat - akce všeho druhu:

- pohodová i extrémní turistika, zimní táboøení
- vodáctví
- lezení, speleologie
- (vysoko)horská turistika
- cykloturistika (i v netradièní roèní dobu)
- cokoliv jiného, zajímavého

Kontakt:
Kvítko
Ondøej Rucký
377 530 226
kvitko_skaut@seznam.cz

Mar�an
Martin Menza
737 731 157

mmenza@tiscali.cz




