
Celostátní setkání členů a příznivců ČSOP 2022 
Srdečně Vás zveme na dvacáté Setkání členů a příznivců ČSOP. Zástupci 36/02 ZO ČSOP 
při Správě CHKO Jizerské hory a Kanceláře ČSOP vás přivítají ve dnech 2. – 4. září 2022 
v rekreačním středisku JCAMP v Novém Městě pod Smrkem (www.jcamp.cz), GPS: 
N 50°55.16350', E 15°14.06313'. 

Připravujeme pro Vás bohatý program, který začíná v pátek od 16 hodin (příjezd možný 
od 14 hod.).  
Spolupořádající organizace 36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory nás ve spolupráci 
s přednášejícími a průvodci seznámí s krásami a zajímavostmi Jizerských hor, tohoto 
nejsevernějšího českého pohoří. V pátek budou připraveny poutavé přednášky a v sobotu 
a neděli budeme moci poznávat kouzlo Jizerských hor na vlastní kůži. Lákavá bude jistě 
exkurze do Jizerskohorských bučin – unikátního lesního komplexu, který byl loni po právu 
zapsán na seznam světových památek UNESCO. Zdatní turisté budou moci pokořit nejvyšší 
český vrchol Jizerských hor – Smrk o výšce 1124 m n.m. Navštívíme některé ze štol po 
dobývání cínu i další zajímavá místa. Nebude chybět ani večerní posezení u ohně, živá 
kapela k tanci, zpěvu či poslechu, nebo program pro děti.  

Ubytování je zajištěno v areálu střediska JCAMP v objektech po 6 lůžkách, v dřevěných 
chatách se společným sociálním zařízením, k dispozici bude prostěradlo a polštář, nutno 
přivézt vlastní spací pytel nebo deku, případně pro pár zájemců možnost ubytování i ve 
vlastním stanu. Stravování je zajištěno v jídelně kempu. V ceně je zahrnuto ubytování, 
stravování (pá - večeře, so - snídaně, oběd v balíčku, večeře, ne – snídaně) a rekreační 
poplatek.  

Doprava: vlastními automobily nebo hromadnou dopravou do Nového Města pod 
Smrkem.  

Další informace k programu a elektronické přihlášky jsou na webu ČSOP 
(http://setkani.csop.cz). Tištěné přihlášky zasílejte na adresu: Kancelář ČSOP, 
Michelská 48/5, 140 00 Praha 4. 

Účastnický poplatek pro všechny účastníky je 450 Kč. Všichni účastníci, kteří se přihlásí 
a zaplatí účastnický poplatek do 31. července 2022, obdrží slevu 450 Kč na ubytování 
a stravu. Jinými slovy: pro všechny, kteří se včas přihlásí a zaplatí, je poplatek nulový - 
bude použit jako záloha k zaplacení části jejich ubytování či stravy. Poplatek je nevratný, 
bude použit na vyrovnání storna. 

Účastnický poplatek zaplaťte prosím na účet 34535011/0100 variabilní symbol 666 a do 
zprávy pro příjemce napište Vaše jméno, u skupin pak kontaktní osobu. Konečný termín 
pro rezervaci místa a objednávku jídla je 14. srpen 2022.   

Všechny srdečně zve  
za 36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory Tomáš Klimovič  
za Kancelář ČSOP Stáňa Bartošová a Katka Paličková, setkani@csop.cz, 222 516 115 
 

 

PŘIHLÁŠKA pro jednotlivce 
 

Přihlašuji se na Setkání členů a příznivců ČSOP 2. - 4. září 2022 v Novém Městě pod Smrkem 

Jméno a příjmení:     _______________________________________________________ 

Adresa:     ________________________________________________________________ 

Telefon:     _______________________   e-mail:     _______________________________ 

Jsem (zaškrtněte, popř. doplňte) 
 

 členem ZO ČSOP:____________   člen ČSOP při ústředí  nejsem členem ČSOP 
 
Mám zájem o ubytování (zaškrtněte). Všechny ceny jsou za celý pobyt včetně jídla (od 

páteční večeře do nedělní snídaně). 

• Dospělí a děti nad 10 let    1100 Kč v chatce   800 Kč ve stanu 

• Děti do 10 let      900 Kč v chatce    600 Kč ve stanu  

Ubytování je zajištěno ve velkých místnostech pro nejméně 6 lidí, nelze tedy jako 
v minulých letech vyhovět požadavkům na spaní po menších skupinách. Berte tedy prosím 
na vědomí, že budete ubytováni s dalšími účastníky. Důležité: je potřeba mít s sebou 
vlastní spacák!  

Výběr jídla v místě ubytování  - mám zájem o zajištění následujícího jídla:  

pátek – večeře:   1A  Vepřový guláš s těstovinami 
  1B  Sojový guláš s těstovinami 

sobota – oběd:  2A   balíček  - varianta masová 
  2B   balíček - varianta bezmasá 
 
sobota – večeře: 3A  Zapečený kuřecí plátek s bramborem, Coleslaw salát 
  3B  Zeleninový nákyp s bramborem 
 
Účastnický poplatek 450 Kč za mou osobu jsem zaplatil/a dne: _________________ 

 Převodem z účtu č.:  _______________/_______ VS: 666 

 Složenkou na účet 

Mám zájem o nedělní návštěvu Jizerskohorského technického muzea – kvůli zajištění 
prohlídek (https://www.muzeumjizerky.cz/, vstupné cca 120,-)   ano      ne 
 
Beru na vědomí, že rezervace místa a objednávka jídla může být akceptována až při 
zaplacení účastnického poplatku. 

 
V ________________________    dne __________ Podpis _______________________ 

http://www.jcamp.cz/
https://www.muzeumjizerky.cz/


PŘIHLÁŠKA pro skupiny 

Přihlašujeme se na Setkání členů a příznivců ČSOP 2. - 4. září 2022 v Novém Městě pod Smrkem 
V případě nedostatku místa připojte k přihlášce pokračování seznamu přihlašovaných účastníků. 
U dětí prosím napište jejich věk, pokusíme se jim přizpůsobit dětský program. 
Skupina vystupuje na setkání jednotně – zástupce skupiny za skupinu platí, přebírá stravenky 
a klíče. 

 
Kontaktní osoba: _______________________________    
 

Telefon:   _______________________   e-mail:     _______________________________ 

Ubytování: z uvedených účastníků má ______ osob zájem o ubytování v  chatě, 

 ______ osob ve vlastním stanu. 

Ceny za ubytování včetně stravy jsou uvedeny v přihlášce pro jednotlivce.   

Ubytování je zajištěno ve velkých společných místnostech pro nejméně 6 lidí, nelze tedy 
jako v minulých letech vyhovět požadavkům na spaní po menších skupinách. Berte tedy 
prosím na vědomí, že budete ubytováni s dalšími účastníky. Důležité: je potřeba mít 
s sebou vlastní spacák!  

Zajištění jídla - objednáváme (uvádějte počet variant, varianty viz přihláška pro jednotlivce) 

Pátek - večeře Varianta 1A: Varianta 1B: 

Sobota - oběd Varianta 2A: Varianta 2B: 

Sobota - večeře Varianta 3A: Varianta 3B: 

 
Účastnický poplatek 450 Kč/osoba, celkem _________ jsme zaplatili dne: _________________ 

    Převodem z účtu č.:  ______________________ VS: 666    Složenkou na účet 

 
Máme zájem o nedělní návštěvu Jizerskohorského technického muzea – kvůli zajištění 
prohlídek (https://www.muzeumjizerky.cz/, vstupné cca 120,-) počet ______ 
 
Bereme na vědomí, že rezervace míst a objednávka jídel může být akceptována až při zaplacení 
účastnického poplatku. 
 
V __________________________    dne __________ Podpis _______________________ 

 
Vážení a milí členové a příznivci ČSOP,  
 
dvacáté první celostátní setkání ve dnech 2. – 4. září 2022 vás zavede do města 
cínu a dalších barevných kovů, které se zde v minulosti hojně těžily.  
 

Město Nové Město pod Smrkem leží v 
severovýchodní části Frýdlantského 
výběžku mezi Jindřichovickým 
hřebenem a horou Smrk. Město bylo 
založeno roku 1584 a jeho vznik úzce 
souvisí s těžbou cínu a dalších 
barevných kovů v okolí. V novodobé 
historii bylo známé především 
textilním průmyslem.  
 

V rámci exkurzí zavítáme na Smrk, 
zalezeme do štol, zájemci budou moci 
navštívit také unikátní technické muzeum, 
nebo Netopýří noc. Užijeme si 
samozřejmě krásné přírody Jizerských hor, 
dochovaných bučin i mokřadů.  

V neděli dopoledne bude možnost 
navštívit unikátní Jizerskohorské 
technické muzeum, které otevře své 
brány hlavně pro účastníky setkání, 
informujte nás prosím o Vašem 
zájmu v přihlášce výše. 

 
Snad jsme Vás nalákali, a i letos se zúčastníte celostátního setkání členů 
a příznivců ČSOP. Těšíme se na Vás!  

 
 

č. jméno a příjmení Adresa člen/nečlen 
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https://www.muzeumjizerky.cz/

