Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Pod Městem 624, 542 32 Úpice; tel.: 777 851 871, www.kjh.cz

ZA INSPIRACEMI NA VÝCHODNÍ SLOVENSKO 2019
Vážení partneři MAS a hosté z obce Libňatov,
i v letošním roce plánujeme expedici do partnerského regionu MAS Poondavie a obce Trhoviště.
Letošní výprava Za inspiracemi na východní Slovensko 2019 bude opět něčím mimořádná:
1. Termín:
Odjezd z regionu: ve čtvrtek 3. 10. mezi 6:00 – 7:00 dle jízdního řádu, který bude doladěn podle
účastníků výpravy.
Odjezd domů: v neděli 6. 10. – hned po snídani – snaha je být do 23:55 doma.
2. Ubytování: penzion Salaš https://www.salassirava.sk/index.php/sk/ - zde budeme spát všechny
noci.
3. Program s časovými intervaly je detailně připraven, ale pořadatelé si vyhrazují možnosti změny.
Důležitá informace: v sobotu 5. 10. budeme od rána do pozdních nočních hodin hosty
středověkých slavností v ukrajinském Užhorodě. Našim hostitelem je starosta obce Nevickoe a
poslanec ukrajinské Národní rady Michal Laba. Dopravu na Ukrajinu budeme řešit speciálním
autobusem.
4. Pořadatelé garantují – ubytování (3 noci), snídaně (3x), večeře (3x) a oběd (1x) a kompletní
dopravu. Ostatní náklady si bude hradit každý sám.
Financování exkurze – příspěvek na garantované služby:
- plnoprávní partneři MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. – na základě vyplněné přihlášky
bude dán příspěvek ve výši 1 500 Kč, bude možné dle dohody přefakturovat;
- zástupci obce Libňatov – bude řešeno se starostou Jaroslavem Pichem.
MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. má k dnešnímu dni 73 partnerů a mnoho příznivců. Pozvání na
exkurzi patří pro všechny spřízněné duše. Buďte vítáni i vy.
V diskuzích, které s vámi vedu, většina z vás tyto společné spanilé jízdy vítá. Proto věřím, že si všichni
účastníci vyhoví, že budou trpěliví a že si s sebou vezmou dobrou náladu.
Vše o naší zahraniční spolupráci najdete na http://www.kjh.cz/partneri.php.
Pro partnery MAS je možné se přihlásit do 26. 9. do 14:00 – vyplňte přihlášku v příloze.
Musíme dopředu nahlásit počet míst na ubytování. Děkujeme za pochopení.
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PROGRAM:
Čtvrtek – 3. 10.
6:00 – odjezd – předběžný směr Pilníkov – Vítězná – Úpice – Havlovice – Libňatov – Česká Skalice –
konkrétní nástupní čas na jednotlivých místech a místa budou upřesněna podle zájemců a
dohody s účastníky
19:00 – příjezd penzion Salaš https://www.salassirava.sk/index.php/sk/
ubytování, večeře a přivítání s partnery z MAS Poondavie a obce Trhoviště
Pátek – 4. 10.
8:00 – snídaně
8:45 – 13:00 – dopolední blok
- exkurze po obci Trhoviště, prezentace nových projektů a návštěva školy – zde bude oběd
13:00 – 17:00 – exkurze po regionu a Zemplínské Šíravě, zastávka na penzionu Salaš
18:00 – přesun do obce Budkovce, do místního Kebab baru Jana Romančáka
18:30 – večeře a ochutnávka zmrzlin
- poté výměna zkušeností a setkání s partnery z MAS Poondavie a obce Trhoviště a
skupinou Ondavčanka
- dle dohody – návrat na penzion
Sobota – 5. 10.
8:00 – snídaně
8:30 – celodenní exkurze do města Užhorod
V Užhorodu budeme součástí Středověkých slavností jako delegace z ČR. Nemáme ještě
úplně jasné zadání – jaká bude naše role, ale potřebujeme cca 5 – 10 zástupců v historických
oděvech. To bude asi jen v nějaké fázi programu. Pak se budeme pohybovat v civilu. Oděvy
jsou předběžně domluveny se Sdružením pro Vízmburk, z.s. Takže někteří počítejte se
součinností. Jsme sice hosty, ale jídlo bude řešeno dle programu v kombinaci s individuálními
potřebami.
Na Ukrajinu je potřeba mít platný cestovní pas!
Cca 24:00 – 2:00 – návrat na penzion
Neděle – 6. 10.
8:00 – 8:30 – snídaně
- rozloučení s partnery
9:00 – odjezd do ČR
- oběd nebo večeře dle zájmu cestou
- je nutné respektovat odstávky autobusu a pauzy řidiče
do 23:55 – příjezd

Dotazy volejte na Jana Balcara, 777 851 871, Balcar@kjh.cz.
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