
PROGRAMY EKOCENTRA  HRABĚTICE
  2023

Naše společnost začala v roce 2022 ve spolupráci s naším partnerem - společností Jablotron -
využívat pro účely ekologické výchovy Jablochatu v Hraběticích. 
Pro  rok  2023  jsme  připravili  dva  polodenní  programy,  ze  kterých  si  můžete  vybrat,  popř.
zrealizujeme oba programy v rámci jednoho celého dne.

Ekologické výukové programy:

 „PAMĚŤ VODY“ ZŠ

                                                Program dle metodiky environmentální interpretace S. Hama.  
Hlavním tématem je voda v krajině a různé přístupy k ní dříve 
a dnes. 
Projdeme se kolem studánky v Karlově, u Tiché říčky prozkou- 
máme vodní bezobratlé živočichy a vydáme se po stopách 

 zaniklých trampských osad malebným údolím Kamenice.

Program probíhá 3,5 hodiny, 7 km.

 

 „LOUKY“       6.-9. tř. ZŠ, SŠ

                     Badatelský program, který se věnuje lučním ekosystémům.     
      Hrabětice jsou horskou osadou s historickou tradicí pastvy      

 a kosení luk. Přímo v okolí chaty máme několik typů luk – 
 pravidelně sečený trávník, květnatá louka, vlhká pcháčová 

    louka. Pojďte je s námi prozkoumat a poznat, co na nich vše 
 roste  a  žije!  Pracuje  se  v  malých  skupinkách  s  tablety

 s aplikacemi na poznávání rostlin a živočichů.   

Program probíhá 3 hodiny v blízkém okolí chaty.

Další nabídka:

„PŘECHOD JIZEREK“             6.-9. tř. ZŠ, SŠ

    Pro  náročné jsme  připravili  přechod  Jizerek  s ubytováním
a programem na obou našich chatách, tj. v Hraběticích a na     
Jizerce. 
1. den příchod na chatu do Hrabětic, odpolední zážitkový 

 program, ubytování.
2. den přechod Jizerek: Hrabětice – přehrada Josefův Důl –  

Rozmezí – Knajpa – Jizera – Smědava – Jizerka – 
večerní táborák, ubytování.

3.  den přes  Vlašský  hřeben  na  Protrženou  přehradu  –
Mariánskohorské boudy a na vlak do Josefova Dolu.  Na vyžádání možnost přepravy batohů
z Hrabětic na Jizerku. Program zahrnuje 3-dny s ubytováním v Hraběticích a na Jizerce.



Ceník 2023:

Polodenní program (Pamět vody nebo Louky): 75,- Kč/os. 
Celodenní program (Pamět vody + Louky): 100,- Kč/os.
Přechod Jizerek           100,- Kč/os. (+ ubytování dle platného ceníku)

Minimální počet dětí na program je 20.

Objednávky a informace: Ing. David Kavan, koordinátor ekologické výchovy
                      tel.: 733 735 875; e-mail:   SEV-Jizerka  @seznam.cz   
                     www.projizerky.cz.

                                                       

Budeme potěšeni,  když během vašeho pobytu na Jablochatě v Hraběticích využijete našeho
malého lanového centra a stezky pro bosou nohu, které jsme vybudovali v roce 2021 v rámci
mezinárodního workcampu. Vstup na vlastní nebezpečí.


