PRAXÍ KE KVALITĚ
Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol
Středočeského kraje

Pokyny k exkurzi do Jižních Čech, Bavorska
a Rakouska 23. – 24. 4. 2014
Milé kolegyně, milí kolegové,
vzhledem k tomu, že se blíží termín odjezdu na odbornou tématickou exkurzi do Jižních Čech, Bavorska
a Horního Rakouska, zasílám Vám slíbené podrobné informace k cestě.
Odjezd autobusu - středa 23. dubna 2014 z Prahy hlavního nádraží. Nástup na parkovišti naproti Fantově
kavárně – hlavní nádraží. Sraz je v 8:00 – 8:15 a odjezd v 8:15 – 8:30 hod.
Návrat do Prahy je plánován na čtvrtek 24. 4. 2014 kolem 19. hodiny – Praha hlavní nádraží. Dopravu
zajišťuje POHL - Kladno spol.s.r.o. – fotografii autobusu najdete na konci pozvánky.
Ubytování - penzion Biofarma Slunečná, Želnava.
Strava – v penzionu Biofarma Slunečná je zajištěna večeře v první den a snídaně druhý den. Oběd ve
středu doporučujeme z vlastních zdrojů nebo si jej budete moci zakoupit při návštěvě Ekofarmy Svinná.
Připravují zde pro nás bramboračku a bramborové placky – typické šumavské chudé jídlo . Náročnější
strávníci si však budou moci objednat i něco „lepšího“. Oběd ve středu nemáme zajištěn, ale bude možné si
něco zakoupit cestou.
Nezapomeňte na platný OP nebo cestovní pas, pojištění, osobní léky a hlavně dobrou náladu!
Upozornění – vzhledem k současnému počasí jsme plánovali vyhlásit soutěž o nejhezčí deštník, pláštěnku
nebo sněhule. Předpověď počasí je však mírně optimistická a tak se soutěž ruší. Přesto doporučuji (pro
jistotu) jistit se teplejším oblečením a dobrou obuví.

RÁMCOVÝ PROGRAM
1. den – Středa 23. dubna 2014:
Odjezd z Prahy: Hlavní nádraží v 8:15 – 8:30 hodin – raději dříve.
Dopoledne:




Odpoledne:


Večer:


Kovárna Čínov
Farma Bernartice
Farma Zelený Kolinec
Ekofarma Svinná
Neuschönau - Bavorský les - Stezka v korunách stromů – vstupné cca 8 EUR
Biofarma Slunečná
Společenský večer s přednáškou

2. den – Čtvrtek 24. dubna 2014:
Dopoledne:
 Bio-Hofbäckerei "Mauracher – pekárna s mlýny – vstupné cca 6 EUR
Odpoledne:


Windhaag Freistadt - energeticky soběstačná obec - vstupné cca 6 EUR

S případnými dalšími dotazy ohledně programu a organizace exkurze se na mne kdykoliv obraťte.
Ing. Agáta Kočí
tel.: 728 248 403, koci@visk.cz
Pozn: V nutných případech změna programu vyhrazena!

