
EXPEDICE 2013               MIMOŇ – RALSKO – MNICHOVO HRADIŠTĚ 

 

Vážení rodiče, vážení studenti, 

letošní expedice se rychle blíží. Budeme pracovat opět mezi městy Mnichovo Hradiště, Doksy, Mimoň 

a Stráž pod Ralskem, tedy převážně na území bývalého vojenského pásma v okolí Ralska. Z řad 

studentů a z nabídky pedagogů se nakonec etablovalo celkem sedm projektů.  

Expediční základna je na východním okraji výše vymezeného prostoru v obci Mukařov. Základnu 

známe již z minulého roku. Budeme ubytování v bývalé škole (objekt je upraven pro rekreaci a máme 

jej celý pronajatý). Stravování je zajištěno z ověřené jídelny v Mnichově Hradišti. 

Odjezd:  sraz je v sobotu 1. 6. 2013 v 8:45 na Hlavním nádraží u prodejny Vodafone. Odjíždíme 

rychlíkem směrem na Mnichovo Hradiště. Společné stravování začíná večeří, vybavte proto, prosím, 

studenty dostatečně velkou svačinou. Část nocí stráví děti pod vlastními stany, část na základně 

v Mukařově. 

Vybavení:  jídlo na cestu, spacák, karimatku, podle domluvy ve skupinkách stan, kapesní nůž, jídelní 

misku a lžíci, přezůvky, baterku, pomůcky na výzkum (dostatek psacích potřeb), doklad totožnosti 

s fotografií, kvalitní pevné boty+další boty náhradní, plavky, hygienické potřeby, opalovací krém, 

repelent, čepici na hlavu, šátek, potvrzení o bezinfekčnosti, kartu pojištěnce, dostatek rezervního 

oblečení i pro případ deště a chladného počasí, dostatek rezervních ponožek, menší kapesné. 

Případně vybavení odpovídající potřebám projektu, na kterém bude student/ka pracovat. 

 Cena:  =2.700,-Kč. Prosíme o zaplacení částky v hotovosti do pokladny školy během tohoto týdne. 

Návrat:  v pátek 14. 6., 16:40 hod. na Hlavní nádraží. 

 

Po expedici začíná vyučování a zpracovávání expedičních výsledků v pondělí 17. 6. v 7:50 ve škole. 

Odpolední vyučování poslední dva týdny bude odpadat, tj. všechny dny bude vyučování končit 

ve 13:40. Obhajoby proběhnou 27. 6., odpoledne (místo a čas budou upřesněny). 

Vysvědčení se bude předávat 28. června dopoledne. Opět Vás prosíme, abyste studenty neuvolňovali 

před ukončením školního roku a zejména z obhajob. Děkujeme. 

Jakékoli dotazy nebo nejasnosti rádi vysvětlíme osobně, nebo e-mailem. Hezké dny. 

 

Za Přírodní školu 

Marek Matura 

František Tichý 


