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Program studijní cesty do Srbska 18. – 22. 9. 2012 

 

Úterý 18. září 2012  
7,00 -  Odjezd z Třanovic, možné přibírání účastníků na dalších zastávkách bude 
ještě potvrzeno podle přihlášených a zvolené trasy. 
Třanovice – Novi Sad, 759 km, min 10 hod jízdy  
cca 18,00 hod příjezd do Banatu, ubytování v hotelu Relax, Kovačica.  
www.relax-kovacica.com  
 
 
Středa 19. září 2012 
7,30 – Snídaně 
8,30 –  Kovačica (7 tis. obyv.) – galerie naivních umělců, setkání se zástupci 
regionálního rozvoje (firmy a NGO) v okresu Kovačica, vzájemné seznámení 
s činností a diskuse k oblastem spolupráce. Návštěva tradičních středečních trhů na 
místní tržnici. 
13,30 h – Oběd v Klubu studentů 
Padina – představení místních myslivců, hasičů, návštěva kostela a dvou etno 
domů, prohlídka veřejné studny – diskuse k problémům s vodou ve vesnici. Debata 
s organizacemi a firmami z Padiny. Setkání s předsedou finanční komise AP 
Vojvodina (4 kraje). 
Večeře v domě myslivců, večer družby, návrat na ubytování do hotelu Relax. 
 
Čtvrtek 20. září 2012 
7,30 - Snídaně 
8,30 – odjezd do města Novi Sad, ubytování v hotelu Rimski, prohlídka 
Petrovaradinské pevnosti a historického centra, návštěva Ústavu pro vojvodinské 
Slováky – výklad k pohnuté historii nedávné občanské války, oběd zajištěn ve městě. 
Slankamenske Vinohrady – malá vesnička při Dunaji, kde se lidé věnují 
vinohradnictví - neformální rozpravy, večeře, návrat na nocleh do hotelu Rimski.  
 
Pátek 21. září 2012 
7,30 - Snídaně 
8,30  - cestou do Luby návštěva okresu Indija – nejrychleji se rozvíjející a 
prosperující okres ve Vojvodině, Luba u chorvatských hranic, prohlídka, návštěva 
letního sídla J. B. Tita. Oběd.  
Okres Śid,  Molovin – návštěva vesničky s 300 obyvateli, projekt na obnovení 
původních římských lázní, Sot – 800 obyv. (200 Slováků), projekt na rekonstrukci 
kulturního domu. Večeře v Lubě. Návrat na nocleh do hotelu Rimski. 
 
Sobota 22. září 2012 
7,00 – Snídaně 
8,00 - Odjezd do Třanovic, cestou možná zastávka v Maďarsku. 
 

http://www.relax-kovacica.com/
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Ve všech komunitách se těší na váš příjezd, můžete nalézt partnery při neoficiálních 
setkáních. Prosím, sdělte předem na sov@tranovice.org svůj zájem o jednání o 
spolupráci mezi školami, mládežnickými skupinami, zájmovými skupinami myslivců, 
hasičů, fotbalistů, atd., aby se mohla připravit cílená setkání. 
V pátek 21. 9. se připravuje prezentace našich tří zástupců ve večerním pořadu 
slovenského vysílání Televize Vojvodina. 
 

Pokyny k přihlášení a úhradě účastnického poplatku za studijní cestu  
 
Zájemci o účast ať neprodleně vyplní přihlašovací formulář na stránkách 
http://sov.tranovice.org  v sekci Aktuality/Přihláška na akci. 
 
DŮLEŽITÉ: Do kolonky Poznámky vepište, prosím, adresu bydliště vč. PSČ a 
datum narození a číslo pasu nebo občanského průkazu (pokud máte obojí, 
doporučuje se vzít pas) pro urychlení ubytovacích formalit.  
Uzávěrka přihlášek je 10. září 2012, případné pozdější přihlášky konzultujte 
předem telefonicky na tel. 606 234 807. 
 
Účastnický poplatek ve výši 6.900,- Kč zahrnuje náklady na dopravu, úhradu dvou 
noclehů ve dvoulůžkových pokojích včetně snídaně v hotelu Relax, Kovačica (klima, 
telefon, TV, kuchyň, koupelna, minibar, sejf, bezplatný přístup do bazénu, fitness a 
sauny), dva noclehy v hotelu Rimski, Novi Sad (klima, telefon, TV, bezplatný 
internet, koupelna se sprchovacím koutem), 3 x oběd, 4 x večeře a organizační 
náklady. 
 
Účastnický poplatek uhraďte na účet č.  25 17 28 127/0300 u ČSOB, a.s.,  
Variabilní symbol platby: 180912 
 
Adresa příjemce: 
 
ŠOV Třanovice, o.p.s.  
Třanovice č. p. 1  
739 53 Třanovice  
IČO 27772888   
tel. 558 694 262, kl. 205 
 
Pokud budete požadovat zvláštní potvrzení o úhradě poplatku, zašleme ho až po 
vyúčtování akce.                     

 

Úhradu proveďte nejpozději do 15. září 2012! 
Kontakt na organizátora: Jana Liberdová – tel. 777 549 286, 606 234 807 

mailto:sov@tranovice.org
http://sov.tranovice.org/

