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č. 370 březen 2023 
 
 
Co nás čeká 

18.3. – Máchovo jezero 
25.3. – Jarní probuzení 
 
Máchovo jezero 18.3. 

Akce Milana Vejtruby zatím nemá konečný tvar, ale 
určitě bude včas na nástěnce a na webu. 
 
Jarní probuzení 25.3. 

Zavítáme na pomezí Kokořínska a Českého středohoří. 
Pojedeme z Neratovic v 8.32 osobními vlaky do Srní u 
České Lípy (pozor - dva různí dopravci). Odtud půjdeme 
po žluté značce k Novozámeckému rybníku. Kdo bude 
chtít, může navštívit zámecký park Zahrádky a naučnou 
stezkou Prima ZOOM. Kratší verze vede přes křižovatku 
U Staré Pošty alejí na červenou značku. Po ní se dá dojít 
až do obce Jestřebí se zříceninou hradu. V Mapách.cz se 
objevila navíc zelená značka po skalních vyhlídkách na 
Pruském kameni. Zbývá dojít na železniční stanici, kde 
bývá otevřená restaurace Dřevěnka a naproti v lese 
vznikla také naučná stezka s interaktivními prvky. V 
15:45 a 17:45 odjíždějí navazující spoje do Neratovic. 
Základní trasa měří necelých14km.      Těší se Jirka 
Kliner 
 

 
 
 
 
Slovensko  7. – 14. května 

Akce na Slovensko se zdá být zajištěna. Chata Štart 
v obci Ochodnica na železniční trati mezi Čadcou a 
Žilinou. Možno zajistit i polopenzi. Cena za ubytování je 
15 Euro za noc. Akce je vhodná pro důchodce, kteří si 
zařídili průkazku na jízdu zdarma po tratích na 
Slovensku. (nutná fotografie 2x3 cm). Pěší trasy 
v regionu Kysuca jsou připraveny.  Tak kdo chcete jet 
pošlete zálohu 500 Kč k Červinkovi tel 606818490. 
 

 
 
 
 
 
 

 

     Vzpomínka na naši dřívější návštěvu Slovenska 

 

 

Teplicko a Trutnovsko 

Jak vyplývá z plánu akcí 2023, mám opět jarní a 
podzimní výlet autobusem do zmíněných lokalit. Velmi 
rychle se zapsalo dost zájemců, ale ještě je několik 
volných míst. Zájemci, zkuste ještě štěstí na telefonu 
606906330, řeknu vám bližší podmínky. I náhradník má 
naději.  

                                               Václav Václavíček 

 

 

Příští Perličky vyjdou v dubnu 

 

KČT Neratovice Mělnická 159, Libiš, tel. 

606418490, e-mail turist.ru@centrum.cz 

http\\www.kct-nera.cz    
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