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„TANKEM I KOSOU 
ZA PLACHTU PESTŘEJŠÍ“
přírodní památka Na Plachtě  Hradec Králové

Pozvánka
na otevření 

NOVÉ NAUČNÉ 
STEZKY

18. 10. 2014 od 9 hodin

Na práci v přírodě, která jí pomáhá a zlepšuje 
podmínky pro zdejší chráněné druhy rostlin a živočichů. 
Na zajímavá setkání, která doplní návštěva německých  
i českých lektorů z národního parku Českosaské 
Švýcarsko. Na tradiční opékání špekáčků. Na setkání 
s přáteli v přírodě a při péči o ní. Netradiční putování,
tzv. hledačku, kterou si budete moci vyzkoušet. 

KDE?

CO VÁS ČEKÁ? 

Sejdeme se na hrázi rybníka Plachta  
(zastávka MHD Na Plachtě, autobus č. 1, 2).

Představení nové naučné stezky, která byla vytvořena 
zejména pro místní s cílem poznávat krásu a bohatství 
zdejší přírody od jara do zimy. Přijďte s dětmi, stezka jim 
má co nabídnout. 

PROGRAM 9:00 – 9:30 procházka naučnou stezkou
od 10:00 zahájení tradiční podzimní brigády 

NA CO SE  
MŮŽETE TĚŠIT?

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ!



Potřebujeme pomocníky:

při odklízení větví - s sebou rukavice
při uklízení odpadků - s sebou rukavice, pytle na odpad zajistíme
při kosení luk - velmi bychom přivítali pomocníky  
s vlastním křovinořezem
při odklízení trávy a odstraňování stařiny z vřesovišť - s sebou 
hrábě
při kácení a stříhání náletových dřevin - s sebou malé a velké 
zahradnické nůžky, pilky, sekerky
při obnově písčin pro blanokřídlý hmyz - s sebou lopaty a rýče

JAK JE MOŽNÉ SE 
ZAPOJIT? 

Akce je určena všem zájemcům, kteří chtějí pomoci přírodě PP Na Plachtě a jsou 
ochotni přiložit ruku k dílu. Pomoci mohou i ti, kteří nevládnou velkou fyzickou silou.

Část nářadí bude možné vypůjčit, avšak rozhodně se nedostane  
na všechny. Kdo tedy má možnost, přineste prosím vlastní nářadí. 

Akce je podpořena Magistrátem města Hradec Králové a Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a dále ji spolupořádají: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Středisko ekologické výchovy SEVER, o.p.s., První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové a Biskupské gymnázium 
Bohuslava Balbína. 

KONTAKT: 
David Číp 
tel. 603 847 189, e-mail: jarojaromer@seznam.cz      

přírodní památka Na Plachtě  
Hradec Králové

SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY JARO JAROMĚŘ VÁS ZVE 
NA TRADIČNÍ PODZIMNÍ BRIGÁDU 


