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Dobrovodský zájezd

Zveme Vás na obecní zájezd, který se koná 19. srpna 2017.
Odjezd bude v 6.30 hod od zastávky autobusů přes Křižanova Kozlov.
První zastávka bude v Číhošti, zde si prohlédneme kostel. Číhošťský zázrakje událost, ke které došlo v této obci na

přelomu

let 1949 a 1950. Dále navštívíme zámek

v Českém Šternberku. Český Šternberk je gotický hrad přestavěný na zámek.
Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka České republiky a od roku 2008
také jako národní kulturní památka ČR. Třetí zastávka bude v Sázavě. Je to
malé město, které má téměř 4 tisíce obyvatel a leží na řece Sázavě. Tady se
naobědváme

v restauraci "U Libora". Můžete si objednat: svíčkovou, guláš,

vepřový řízek

s vařeným bramborem sypaným petrželkou a

s přírodní
Cenově

šťávou

a rýží. Polévka bude

jsou jídla do 120,-

Kč

hovězí

kuřecí

prsa na grilu

vývar a nemusí se hlásit

a polévka za 27,-

Kč.

obědě

Po

si

ještě

dopředu.

prohlédneme

Sázavský klášter a expozici sklářské hutě. Asi pro všechny bude velmi zajímavá
prohlídka Čapího Hnízda. Čapí hnízdo je areál staveb, určený k rekreačním a
odpočinkovým účelům,

Naše putování

vlastní ho podle zdrojů, politik a podnikatel Andrej Babiš.

zakončíme

ve Vlašimi. Vlašim je

město

a obec s

rozšířenou

působností v okrese Benešov ve Středočeském kraji. Žije zde necelých 12 tisíc

obyvatel. Tady si podle
na

náměstí

času

si posedíme a

prohlédneme zámecký park a zámek zvenku,

něco

dobrého

můžeme

ochutnat v

cukrárně

nebo

na zahrádce restaurace. Doplníme tím energii na zpáteční cestu . Pravděpodobný
návrat bude asi ve 20 hodin.
Cena zájezdu pro naše
studenta.

občany

je 150,- Kč za

Cena pro cizí dospělou osobu je 200,-

Přihlašovat

a za

dítě

osobu a 50,-

a studenta

Kč

za

dítě

a

100,-Kč.

na obecním úřadě každou středu, u paní Pokorné nebo
paní Částkové kdykoliv do 10. srpna 2017.
Můžete se přihlásit i emailem - j.castkova@seznam.cz nebo tel.733569323
se

můžete

Kč

dospělou

