GPS souřadnice 49.2963794N, 17.3932283E

Akce pod záštitou
České obce sokolské
Sokolské župy Hanácké

Ve spolupráci s
Biskupští manové z Kroměříže

U NÁS V SOKOLE 2013 - 2017
Tělocvičná jednota Sokol Kroměříž
a Komise pobytu v přírodě OV ČOS
Vás zvou na setkání v Kroměříži
Termín: 13. 10. – 15. 10. 2017
Místo: Sokolský dům, 1. máje 214, Kroměříž
Program:
Pátek:
17:00 – 19:00 prezence účastníků, ubytování
19:00 – schůze župních vedoucích pobytu v přírodě, pro ostatní –
seznámení se Sokolským domem, návštěva naší Solné jeskyně
21:00 – přátelské posezení u kytary
Sobota:
7:30 – 9:00 společná snídaně
9:00 odjezd autobusem do Kostelan na výšlap na Brdskou rozhlednu (cca 5
km), poté návštěva rozhledny Zdenička v Těšánkách (dalších cca 5 km)
18:00 - představení našeho sokolského divadelního spolku Dámská šatna
s komedií Vzpoura nevěst, s kterou slavili úspěch na X. národní přehlídce
sokolských divadel v dubnu 2017 v Lázních Toušeni
21:00 – volný program – Kroměříž je za tmy magická

Změna programu vyhrazena
Účastnický poplatek: 300,- Kč za osobu v hotovosti na místě – v ceně 2x
snídaně, nocleh, autobus v sobotu, poplatek za prohlídku města
Ubytování: Dvě noci v Sokolském domě v ceně, na karimatkách – vlastní
spacák. V případě zájmu možno dojednat ubytování v blízkém internátu
COPT Kroměříž s doplatkem (cca 200,- Kč)
Stravování: Dvě snídaně v ceně (formou obloženého talíře s pečivem,
káva, čaj), obědy a večeře v restauracích v okolí nebo blízký HyperAlbert.
Drobné občerstvení, káva, čaj bude k dispozici po dobu pobytu v ceně.
Doprava: autobusem – stanice Kroměříž, Milíčovo náměstí nebo
Kroměříž, aut. nádraží, pak MHD č. 6 – z. Milíčovo náměstí
: vlakem – stanice Kroměříž, žel. st., pak MHD č. 6 – zast.
Milíčovo náměstí
: autem – přímo před Sokolský dům, ul. 1. máje 214
Další informace Vám podá na telefonu 734 158 972 buď Jitka Buriánová –
vzdělavatelka a matrikářka nebo Lucie Korvasová – náčelnice.
sokolkromeriz@email.cz
Přihlášky posílejte do 28. 9. 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------Přihláška – U nás v Sokole Kroměříž
Jméno a příjmení ………………………………………………………………………………………

Neděle:
7:30 – 9:00 společná snídaně
9:00 komentovaná prohlídka města s Biskupskými many, návštěva
Podzámecké zahrady, procházka po sokolských keších – seznámení
s geocachingem
14:00 individuální odjezd domů

T.J. Sokol a župa ……………….……………………………………………………………………….
Kontakt tel………………………………………….email…………………………………………….
Nocleh:
Podpis:

pátek
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sobota ano/ne

