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Pod Městem 624, 542 32 Úpice, 777 851 871, www.kjh.cz

5. Společné výjezdní jednání ředitelů
ZŠ a MŠ z území ORP Trutnov, 4. – 6. 3. 2020
Program:
Středa 4. 3. 2020
Odjezd v 15:00 z Trutnova směr Úpice a Blatnice pod Svatým Antonínkem. Trasu a nástupiště si
domluvíme dle přihlášených účastníků. Cesta dle www.mapy.cz trvá zhruba 4 hodiny, počítejme i
s malými pauzami při nástupech. Dopravu zajistí osvědčená společnost TAD Trutnov.
19:30 – 20:00 – příjezd, ubytování pro 20 lidí v Penzionu Blatnice: https://www.penzion-blatnice.cz/
20:30 – neformální posezení – degustace s večeří „Menu vinné potěšení“
Čtvrtek 5. 3. 2020:
8:00 – 8:45 – snídaně
9:00 – odjezd na dopolední program
9:30 – 12:00 – Návštěva ZŠ ve Velké nad Veličkou (výuka hudební výchovy, představení folklórního
kroužku)
12:00 – oběd – řešíme hromadně – ve škole Velká nad Veličkou
13:30 – 14:30 – Návštěva MŠ Tasov – hudební výchova dětí ve školce
15:00 – 16:30 – Návštěva ZUŠ Strážnice – výuka dětí, prohlídka a prezentace školy
19:15 – večeře – formou rautu
20:00 – neformální posezení – večerní program – Prezentace Vinařství Staňkovi v Blatnici pod Svatým
Antonínkem za účasti projektového týmu a ředitelů MAP ORP Veselí nad Moravou –
Ostrožsko – Kunovice (Mgr. František Frýdecký, Mgr. Marek Tvrdoň atd.)
Pátek 6. 3. 2020
8:00 – 9:00 – snídaně
9:00 – 10:00 – nabídka krátké prohlídky obce (na dosah jsou koláčky, klobásky, zabíjačkové speciality)
– pokud to nezvládneme už ve čtvrtek
10:00 – odjezd
Předpokládaný návrat cca 14:30 – 15:00 – trasa Jaroměř – dále dle přihlášených.
Náklady, které hradí MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.:
- Doprava – autobusem
- Ubytování – zajištěno celkem 20 míst na 2 noci, https://www.penzion-blatnice.cz/
- Snídaně – 2x, oběd – 1x
- Večeře – středa a čtvrtek – formou rautu

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Pod Městem 624, 542 32 Úpice, 777 851 871, www.kjh.cz
Upozornění:
Tradičně máme zajištěné ubytování v jednom místě. Po zkušenostech z minulých cest jsme zajistili
ubytování pro 20 osob. Přihlašování bude fungovat ve stylu „kdo dřív přijde, ten dřív mele“ – tedy do
naplnění kapacity garantovaných míst.
Ostatní náklady si každý hradí sám. V případě domluvy bude možné tyto náklady přefakturovat – jako
při předchozích výjezdech.
Termín přihlášení je do pondělí 2. 3. 2020 na mail – zalis@kjh.cz, osobně nebo telefonicky na číslo
730 164 404.

Těšíme se na vás!

Za projektový tým
Jan Balcar

Petr Záliš

Barbora Procházková

