SRPEN
22. srpna – zájezd „Strakonice + Vimperk + Boubínský prales„
sraz v 7.00 hodin před nádražím Českých drah v Rokycanech, cena 350,- Kč
Rokycanští ochránci přírody pořádají v sobotu 22. srpna zajímavý turistickopřírodovědný zájezd na Šumavu a přidat se k nim může kdokoliv. Vypraví se
pohodlným autobusem tentokráte do Strakonic, Vimperka a do Boubínského pralesa.
Sraz je již v sedm hodin před rokycanským vlakovým nádražím a odtud se po
úvodním slově vypraví na Šumavu – jednoho z nejkrásnějších koutů naší vlasti.
Dopoledním cílem putování bude malebné městečko Strakonice a Vimperk, které leží
v údolí řeky Volyňky na úpatí Boubínského pralesa v nadmořské výšce 700 metrů
nad mořem. V blízkosti města začíná území Národního parku Šumava a Chráněné
krajinné oblasti se stejným názvem. Město v minulosti proslulo sklářstvím a
knihtiskem, později textilním průmyslem, elektronikou a nábytkářským průmyslem.
V současnosti zde působí rozvíjející se podniky Rohde a Schwarz, Vimperská
masna, Sklárny Vimperk a několik malých tiskáren.
Na odpoledne je pro příznivce turistiky a přírody připravena vycházka do
Boubínského pralesa, který leží na západním svahu hory Boubín ve výšce 940 –
1120 m.n.m. v centrální části Šumavy. Dnešní jádro Boubínského pralesa je tvořené
nejzachovalejším zbytkem původních rozsáhlých šumavských smíšených horských
lesů – zejména bukem, smrkem a jedlí. Nejstarší smrky a jedle dosahují stáří 300 –
400 let. Nejvyšší boubínský smrk, tzv. „Král smrků“, padl v roce 1970. Byl 450 let
starý, vysoký 57,2 metrů a v obvodu měřil 508 centimetrů. U pralesa se nachází
jezírko, které je umělou vodní nádrží. Kolem jádra pralesa je vedena okružní naučná
stezka s délkou 3,8 kilometrů a má osm zastávkových míst. Výchozím místem je
Boubínské jezírko. Zájemci se mohou hlásit na adrese: ZO ČSOP Rokycany,
Švermova 748/II, 337 01 Rokycany, tel. 371 722 686 nebo 603 239 922. Cena
zájezdu byla stanovena na 350,- Kč a připomínáme, že s námi se za krásami naší
vlasti může vydat i neregistrovaný člen Českého svazu ochránců přírody.
23. srpna – zájezd „NATURA VIVA – myslivost, rybářství, včelařství„
sraz v 7.00 hodin před nádražím Českých drah v Rokycanech, cena 300,- Kč
Rokycanští ochránci přírody pořádají v neděli 23. srpna tradiční zájezd do Lysé nad
Labem na výstavu Natura viva, která je věnována myslivosti, rybářství a včelařství.
Kromě několika desítek komerčních firem, které za příznivé ceny budou nabízet
širokou škálu potřeb pro myslivce, rybáře a včelaře, se zde představí i Klub fotografů
přírody s výstavou kvalitních snímků z přírody, návštěvníci zde budou moci shlédnout
přehlídku trofejí spárkaté zvěře a svoji prezentaci předvedou i kynologové a
sokolníci. Pestrý doprovodný program bude zaměřen na módní přehlídky oblečení
pro volný čas, přednášky a poradenství pro myslivce, rybáře a včelaře či promítání
filmů o přírodě. Odborní vystavovatelé přivezou zbraně, střelivo, optiku, odbornou
literaturu či dárkové předměty. Je postaráno rovněž o kvalitní občerstvení. Případní
zájemci se mohou hlásit na adrese: ZO ČSOP Rokycany, Švermova 748/II, 337 01
Rokycany, tel. 371 722 686 nebo 603 239 922. Cena zájezdu byla stanovena na
300,- Kč na osobu.

Pozvánka na dvoudenní zájezd na Moravu – 5. až 6. září
Vinařství Kosík – Perná u Novomlýnských nádrží, termín: 5. až 6. září 2020 – cena:
2.500,- Kč/osoba. V ceně: doprava autobusem, ubytování v penzionu, snídaně
formou švédských stolů, večeře: uzené koleno s chlebem nebo uzené kuřecí stehno,
pivo, studené mísy: uzeniny, sýr, chléb, zelenina. Degustace: 12 přívlastkových vín
+ tři vína speciální / ledové, slámové, portské /, řízená degustace – časově cca 2,5
hodiny, poté následuje degustace volná
Závazné přihlášky co nejdříve, platba ihned.
Připravujeme:
17. října – vycházka „Žďár„ – procházka podzimní přírodou
sraz v 9.00 hodin před nádražím Českých drah v Rokycanech, vhodné oblečení a
obuv, něco na opečení na ohni a drobný peníz na občerstvení a vlak
14. listopadu – ochranářský ples – přátelské posezení s hudbou
Restaurace Na Střelnici Rokycany, k tanci i poslechu zahraje Robert Jíša band
26. prosince – vycházka „Rokycanská stráň„ spojená s posezením
sraz v 14.00 hodin před nádražím Českých drah v Rokycanech, popřípadě v 16.00
hodin v salonku Restaurace „Železná„ v Rokycanech, neformální hodnocení roku

