Kulturní komise městyse
Červené Pečky vás zve
na turistický výlet na
hrad Český Šternberk

PUTOVÁNÍ ŠTERNBERSKOU HISTORIÍ

Turistická akce spojená se zakončením průvodcovské sezóny na hradě
Český Šternberk. Čeká nás společná cesta vlakem z Červených Peček do
Ledečka a odtud nenáročná turistická procházka na hrad Český Šternberk.
Samotná prohlídka hradu bude netradiční. Návštěvníky budou provázet
průvodci v dobových kostýmech a na trase se setkají s historickými
postavami spjatými s minulostí hradu. Historii hradu návštěvníkům přiblíží
hrané scénky na místo vyprávění průvodce. Na slavnostním zakončení
sezóny jsou k vidění divadelní představení, žongléři, sokolníci, ležení 7.
dělostřelecké baterie Augusta von Groeben a další. Připraveno bude také
bohaté občerstvení. Návrat zpět je možný z Ledečka (pěší cesta z hradu
Český Šternberk zpět do Ledečka), nebo vlakem přímo ze stanice Český
Šternberk.
Organizační informace:
Datum: Neděle 23.10.2016
Odjezd: V 08:58 hod z nádraží v Červených Pečkách.
Návrat: V 17:09 hod, nebo 19:04 hod na nádraží v Červených Pečkách.
Program dne si zájemci o akci volí individuálně a nemusí se držet společné
skupiny. Je možné volit také „neturistickou“ variantu a dopravit se vlakem
přímo do Českého Šternberka. Pro „turistickou“ variantu je doporučena cesta
po zelené turistické značce, která vás zavede z Ledečka až na hrad Český
Šternberk. Jedná se o pohodovou cestu v délce cca 4 km.
Podrobné informace o akci:
http://www.cervenepecky.cz – odkaz Kulturní komise
nebo pište na istencin@post.cz (Lukáš Istenčin)

Aktuální informace zasíláme také na e-mailové adresy registrované na http://www.cervenepecky.cz k odběru novinek.

ZÁBAVNÍ PARK MIRÁKULUM
ZÁMEK LOUČEŇ
Zveme vás na zájezd do zábavního parku Mirákulum u Milovic. Zájezd je určen nejen pro
rodiče s dětmi, kteří chtějí navštívit nespočet dětských koutků, herních prvků a atrakcí v
zábavním parku Mirákulum. To své si zde najdou i příznivci turistiky, kteří mohou
absolvovat turistický výšlap zajímavými místy této lokality a zakončit jej na zámku
Loučeň. Z centra Milovic se můžete vydat po červené turistické značce, která vás dovede
přímo k zámku Loučeň. Tato turistická trasa má délku 14,7 km a pěší ji zvládnou (dle
internetového plánovače) za cca 4 hodiny. Absolvovat můžete i prohlídku zámku, který
má v den konání zájezdu otevřeno. Přímo u zámku Loučeň vás v odpoledních hodinách
vyzvedne autobus (čas bude upřesněn v den akce).
Organizační informace:
Neděle 18.9.2016
Odjezd: V 9:00 hod z náměstí v Červených Pečkách.
Návrat: V pozdních odpoledních hodinách.
Cena: 100 Kč / osoba
Přihlašování na akci je možné elektronicky na internetových stránkách kulturní
komise a od 1.8. v prodejně Textil a galanterie v Červených Pečkách.
Po přihlášení již není možné účast zrušit. Zaplacený poplatek se nevrací. V případě
neúčasti za sebe můžete najít náhradu. Přihlašování bude ukončeno po naplnění kapacity
autobusu.

Další informace naleznete na internetových stránkách kulturní komise, nebo na e-mailu:
istencin@post.cz – Lukáš Istenčin

Informace k akci naleznete na http://komise.istencin.com, nebo pište na email: istencin@post.cz (Lukáš Istenčin)

