POZVÁNKA
na 3. setkání Klubu přátel rozhleden v r. 2012
v arcibiskupské Olomouci s výhledy ze 103 m vysoké věže

Z KATEDRÁLY SV. VÁCLAVA A BAZILIKY NA SV. KOPEČKU
Doba konání akce:
neděle 29.1.2012 v 11.50 hod. sraz před Katedrálou (Dómem sv. Václava) pro 12 objednaných členů
Svatý kopeček: SRAZ 14.15 hod. před Bazilikou pro neomezený počet zájemců.
Přejezd od Katedrály k Bazilice na Svatém Kopečku MHD č. 11 (jízdné 14 Kč).
Prohlídka začne v kostele, poté se odebereme k varhanám, do kopule a
na SEVERNÍ VĚŽ NA VYHLÍDKU. Ve 14.45. budeme u zvonících zvonů, čímž prohlídka skončí.

Hlavní nádraží
Na Špici
Na Pile
Chválkovická - Epava
Na Rohu
Selské náměstí
Domov důchodců
Samotišky
Droždínská zatáčka
Svatý Kopeček, bazilika

13:46 D 0
13:48 1
13:50 2
13:51 2
13:53 3
13:55 3
13:56 4
13:59 6
14:01 7
14:03

Nabízené doplňkové programy v sobotu a
v neděli dopoledne: v sobotu plánujeme
výlet na některou z nových rozhleden na

SM – Albrechtice, Velký Polom nebo
Jurkovičovu rozhlednu v Rožnově pod
Radhoštěm..
Ubytování za lidovou cenu 200Kč/osobu/noc
ve 2 lůžkových pokojích se soc. zařízením
pro 2 pokoje v OL u nádraží budeme
objednávat a v sobotu večer posedíme jako
minule ve vyhlídkové restauraci RC
v Olomouci. Případným zájemcům o toto
ubytování poskytnu kontakt a objednáte si
nocleh sami.

Využívám této příležitosti a zvu členy vedení KPR , především pak Moraváky, k přátelskému
posezení v neděli ráno před výstupem na věž Dómu a k nekonfliktnímu pohovoření o dalších
perspektivách KPR. Budeme rádi, když se nám ozvete a potvrdíte zájem setkat se s námi u
kulatého stolu. Pokud ovšem vedení o takové setkání nemá zájem, sdělte nám prosím náhradní
termín k takovéto schůzce co nejdříve, abychom mohli efektivně využít nedělní dopoledne
k návštěvě námi zvolených destinací, které toto arcibiskupské město poskytuje..
Zároveň pak zvu všechny zájemce na doplnění akcí 7.1.2012 v Praze a 8.1.2012 po návratu z BE
rovněž v Praze: 7.1.2012 v 15.30 sraz před Novomlýnskou vodárenskou věží –prohl. za světla,
Pokud bude stále volno v apartmánech u vyhlídkové terasy Hotelu Four Season, menší
skupinka, (přednost budou mít nepražáci), půjde na vynikající vyhlídku
Pouze Hotel FS bude možno zopakovat za světla po akci Beroun – pokud se pokoje neobsadí.
Připravuji: analogicky plánuji prohlídky a vyhlídky z hotelů Kempinski v Hybernské ulici a
holetu Zvonařka, již jsme byli – vyhlídka je vynikající.

Na výhledy se těší Helena Holubářová mobil 605 42 62 14 hadanka.rozhledny@seznam.cz

