
                          
 

Program studijní cesty do Centra rozvoje Česká Skalice a okolí 
 

Úterý 20. května 2014  
 
V 7 hod odjezd z Třanovic přes Ostravu, Opavu, Bruntál (nabírání účastníků) 
V poledne příjezd a oběd v restauraci Sokolovna v České Skalici 
www.sokolovnacs.cz . Odpoledne prohlídka realizovaných projektů MAS Mezi Úpou 
a Metují - www.meziupouametuji.cz 
Kolem 16 hod příjezd do Centra rozvoje Česká Skalice - www.centrumrozvoje.eu, 
prohlídka Vily Čerych * a Zážitkové zahrady s komentářem, naučná stezka Cesta 
stromů, Ekocentrum. 
Večeře: ve vile 
Ubytování: Vila Čerych - www.vilacerych.cz a Penzion Ronox - ww.penzionronox.cz, 
cca 1 km od vily. 
                Večer posezení s místními projektovými manažery - představení projektů:  
Měníme věci okolo nás, info o Klubu dobrovolníků a Firemních dobrovolnících, Ceně 
Ladislava Čerycha, Slavnosti stromů, přeshraniční projekt Efektivní propagace 
partnerského trojúhelníku, Programy dalšího vzdělávání, EVVO.  
 
Středa 21. května 2014   
 
Od 7,45 h snídaně: na svých ubytováních 
8:30 hod - odjezd do Polska 
9:45 – 11:30 - návštěva městečka Bardo, které je vyhlášeným poutním místem a 
jednou z nejúspěšnějších samospráv v čerpání dotací. 
11:45 – 13:00 – oběd v Bardu, posezení a diskuse s vedením radnice  
13.00 – 13.30 přejezd do Krosnowic 
13:30 – 15:00 – prohlídka vesnic Gorzanow a Krosnowice, které realizovaly menší 
projekty včetně přeshraniční spolupráce a mj. provozují komunitní školu, jejíž provoz 
hradí občané z vlastních prostředků a na její rozvoj se jim daří shánět nejrůznější 
dotace,  
15:00 – 15:40 - přejezd do Národního parku Stolové hory (www.pngs.com.pl). Kromě 
krásné přírody správci parku spolupracují s řadou českých institucí a snaží se 
podporovat šetrnou turistiku. Přestávka na kávu, malá vycházka. V případě špatného 
počasí náhradní program v lázeňském městečku Kudowa-Zdrój. 
17:30 – 18:00 návrat do České Skalice 
18 hod - Večeře po cestě v příjemné vesnické Hospodě Na Bakově, 
www.hospodanabakove.cz 
Večer – společné posezení ve vile, možnost promítání filmu „Odcházení“ (V. Havel), 
který byl natočen v interiéru a exteriéru Vily Čerych.  
 
*Vila Čerych je nazývána architektonickým klenotem města Česká Skalice. Byla navržena ve 
dvacátých letech 20. století slavným českým architektem Otakarem Novotným ve stylu art 
deco. Památkově chráněná Vila Čerych, dříve sídlo podnikatelské rodiny Čerychovy, je dnes 
využívána jako vzdělávací středisko. V zahradě, založené v roce 1924 významným 
zahradním architektem Josefem Kumpánem, byla vybudována naučná stezka o délce 400 m 
nazvaná "Cesta stromů" a realizovány projekty „Zážitková zahrada“ a „Rozárium“. 

 

http://www.sokolovnacs.cz/
http://www.vilacerych.cz/


                          
 
Čtvrtek 22. května 2014 
 
Snídaně: na svých ubytováních 
Program dopolední - alternativa: 
V 9 hod odjede autobus do Babiččina údolí (Ratibořický zámek – 2 okruhy po 30 min, 
vstup 80,- Kč, Staré bělidlo a Ludrův mlýn, 20,- Kč) – pro ty, kteří toto místo ještě 
nenavštívili, dále možnost výstupu k Rýzmburskému altánu, Pomníku Babičky, atd. 
 
Ostatní mají možnost zůstat v České Skalici a absolvovat: UPM - Textilní muzeum - 
jediné muzeum v ČR zaměřené na historii textilní výroby, sídlící v památkově 
chráněném areálu bývalého kláštera voršilek společně s Muzeem Boženy Němcové, 
vstup 50,- Kč, hned vedle Barunčina škola – dřevěná budova postavená r. 1643,  
opravená podle popisu Boženy Němcové, jak ho uvedla v knize Pan učitel, v areálu 
je i expozice dějin města Česká Skalice, vstup 30,- Kč. 
 
Pro ty, kteří zůstanou na dopolední program v městečku, přijede v poledne autobus a 
zaveze je do Ratibořického údolí případně tam mohou dorazit pěšky naučnou 
stezkou (3,7 km od Vily Čerych, 50 minut). Na místě pak státní zámek Ratibořice – 
z Babiččina údolí 400 m, (5 min), Staré Bělidlo z B.ú. 1,7 km, 20 min. 
 
Autobus pojede z České Skalice do Babiččina údolí v 9 hod a ve 12 hod. 
 
13 hod oběd: Hotel Holzbecher Zlíč (z Babiččina údolí – Hotel Holzbecher, 700 m,  
10 minut) 
 
Odjezd domů mezi 14 – 15 hod po trase Bruntál, Opava, Ostrava, Třanovice. 
      
Přihlášení na akci: 
Vyplňte přihláškový formulář na http://sov.tranovice.org v sekci Aktuality, za každou 
osobu jednotlivě. V políčku Organizace vyplňte název organizace, kterou budete na 
studijní cestě zastupovat. 
Do POZNÁMKY Č. 1 uveďte adresu organizace (nebo fyzické osoby), na kterou má 
být faktura vystavena vč. IČO. Do POZNÁMKY Č. 2 nezapomeňte uvést číslo OP 
(kvůli ubytování), dále datum narození a adresu bydliště. Do POZNÁMKY Č. 3 
uveďte místo nástupu do autobusu, které by vám vyhovovalo, nástupní trasa se ještě 
může přizpůsobit podle přihlášených zájemců. 
PŘIHLÁŠENÍ PROVEĎTE DO 30. DUBNA 2014! 
 
Účastnický poplatek: 
Do 7. května 2014 obdrží všichni závazně přihlášení účastníci mailem fakturu od 
ŠOV Třanovice, o.p.s. k úhradě účastnického poplatku. Předběžné náklady na 
účastníka cca 2400,- Kč. Účastnický poplatek bude zahrnovat náklady na dopravu, 
úhradu dvou noclehů včetně snídaně, 2 x oběd, 2 x večeře a organizační náklady.   
Poplatek nezahrnuje: vstupy do muzeí a dále na středu na celodenní pobyt v Polsku 
je nutno vybavit se cca 60 zlotými (30 zl oběd + vstup národní park + případné další 
vlastní občerstvení během dne). 
Kontakt vedení zájezdu: Jana Liberdová, tel. +420 606 234 807, +420 777 549 286 
Řidič: dopravce Spetra, s.r.o.                                       

http://sov.tranovice.org/

