
  K
de

? Za stravování (plná penze), ubytování a pro-
gram budeme vybírat příspěvek 100Kč / den. 

Přihlašování pomocí  
emailu heuhoj@gmail.com nebo pomocí 
online formuláře na webu 
Více informací lze najít na adrese  
www.heuhoj.de nebo na  
Facebook.com/heuhoj

Organizátoři
Grüne Liga Osterzgebirge e. V.  
& Antikomplex z. s.

Těšíme se na vás!
Jitka, Antje a Alexandros

HeuHoj-
Camp

   Česko-německý workcamp

   8. – 16. července 2017

  Kosení

  hrabání   dělání sena

  poznání regionu i sousedů

Telnice & Bärenstein u Altenbergu

Telnice
Ubytování v chatě »U Nováčka«  
(2- až 6-ti lůžkové pokoje, ve vlastním spacáku)
Bärenstein u Altenbergu 
Ubytování v terénní základně organizace 
Grüne Liga Osterzgebirge v Bielatalu. 
Je možno si vybrat mezi nocováním pod 
střechou (na matraci a ve vlastním spacáku) 
nebo ve stanu (je nutné mít vlastní stan). 
Budeme se stravovat společně, tzn. vařit 
společnými silami ze společných zásob. 
K dispozici budeme mít 
plně vybavenou kuchyň 
(včetně grilu a táboráku)  
a také kuchařku, která 
nám ráda pomůže a poradí.
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   ve Východních Krušných horách



Aby bylo možné každý rok vidět krásné  
rozkvetlé louky na svazích Krušných hor,  
je potřeba se o louky pravidelně starat.  
To, co dříve jen tak mimochodem zajišťovala 
hospodářská zvířata (ovce nebo kozy), pře-
bíráme v současnosti my! Kdyby se o kosení 
nikdo nepostaral, v krátké době by louky a 
kamenné snosy začaly zarůstat keři, stromy 
a jejich krásná pestrost by zmizela.  
V rámci campu pomůžeme pečovat o tyto 
přírodní poklady, které jsme zdědili po 
našich předcích.

4 dny práce na českých a německých květ-
natých loukách – budeme kosit louky,  
hrabat a obracet seno, prořezávat kamenné 
snosy

3 dny programu, kdy se seznámíme 
s příběhem a současností regionu.  
Čekají na nás zajímavé výlety a diskuze.

Kosení, hrabání, dělání sena, poznání 
regionu i sousedů – to je náplň česko-
německého workcampu ve Východních 
Krušných horách! 

Camp je otevřen každému (17+), kdo se 
zajímá o přírodu a o česko-německou-
mezinárodní spolupráci. Jazykové znalosti 
nepředstavují žádnou podmínku účasti – 
ruce, nohy, otevřenost a tlumočník zajistí, 
že si budeme dobře rozumět!
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