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Milé děti, vážení přátelé přírody,

pokud si rádi hrajete a chcete s námi objevovat kouzlo 
klokočského lesa i okolní malebné krajiny, navštivte naši 
přírodní stezku, která se nachází v blízkosti města Bakov 
nad Jizerou u Národní přírodní památky Rečkov. Na vzniku 
stezky se podílelo mnoho partnerů, jejichž úsilí provázel cíl 
přiblížit zábavnou formou toto krásné přírodní prostředí 
široké veřejnosti, zejména rodinám s dětmi.
Při putování stezkou vás čeká nejen spoustu her v přírodě. 
Budete-li pozorní, narazíte na místní tajemné bytosti - duchy 
klokočského lesa a nespočet ptačích obydlí, které vyrobily 
a v lese vyvěsily děti z Mateřské školky Bakov nad Jizerou. 
Zvídavější z návštěvníků se seznámí s životem v lese,
jeho přírodním bohatstvím, s místní historií či známými 
osobnostmi tohoto kraje. 
Staňte se na chvíli kamarády sovičky, která vás provede 
asi 3 km dlouhou lesní cestou kolem národní přírodní 
památky Rečkov. Okruh stezky uzavírají zastavení, která vás 
seznámí s místními vodními zdroji pitné vody, zásobující 
vodou domácnosti Bakovska a Boleslavska.
Stezka bude i nadále doplňována dalšími zábavnými prvky 
či odpočinkovými místy.  Na dvou místech vstupu na stezku 
bude k dispozici tištěný průvodce stezkou, který Vás bude 
mimo jiné inspirovat zábavnými a naučnými aktivitami pro děti.
Budeme velice rádi za vaše nápady, postřehy a poznatky
ze stezky, které můžete posílat e-mailovou adresu:

mlynkovi@seznam.cz
Přejeme Vám příjemnou procházku!
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