
SPOLEČNĚ K ŘEKÁM - BIG JUMP 2010
Pojďte oslavit život s řekou se sdružením 

Nad Drahaňským údolím!
   

PRAHA, 11. ČERVENCE 2010
    

CO: Výlet Draháňským údolím 
až k vltavskému přívozu

KDY: 11.7.2010 od 11:00 do 15:00
KDE: Sraz v 11:00 na konečné autobusu č. 162

v Dolních Chabrech
  

Výlet Draháňským údolím aneb kudy je 
naplánovana severozápadní varianta Silničního 

okruhu kolem Prahy. Připomeneme si, že krásné 
údolí s Drahanským potokem a živoucí přírodou 

by mělo zmizet pod betonem. Cestou se 
seznámíte nejen s krásnou přírodou, ale i 

trasováním Silničního okruhu a jeho vlivem na 
životní prostředí. Výlet zakončíme v 15 hodin 

společným koupáním ve Vltavě. 
      

  www.drahan.chabry.cz
 www.arnika.org/koupaci-den

www.rivernet.org/bigjump
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Řeky jsou odedávna 
nedílnou součástí 
lidských životů 
a osudů. 
V minulosti lidé 
s bezcitnou lhostejností proměnili 
jejich svěží vody na zapáchající 
a nebezpečné stoky plné jedů.
Dnes mohou být řeky opět 
krásné a živé.

Drážďany, Varšava, Novi Marof, Orly,  
Helsinky, Basilej, Amsterdam,  
Antverpy, Zaragoza, Praha, Lysá nad  
Labem, Brno, Děčín, Třeboň,...

Tisíce lidí z celé Evropy se ve stejný 
čas ponoří do říčních vln.

PŘIDEJTE SE TAKÉ!
Vydání letáku finančně podpořilo Ministerstvo životního prostředí.
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