
 

                                                                                     Sokolským župám 
                                                                                      Č.j.:  VZs/120/2009 
                                                                                       V Praze  16.9.2009  

 
 

Vzdělavatelský sbor ČOS pořádá pro seniory Věrných gard podzimní 
turisticko-kulturní zájezd  do Děčína  a  Tiského skalního města. 
 
Zájezd se koná v pátek 9. října 2009.  Odjezd z Prahy v  9:00 hodin ze 
stanice  Metra  A  -  Strašnická  - podchodem na stanici autobusů. 
Program: 

- Návštěva  „Tyršovy světničky“ v rodném Tyršově domku a sokolské expozice na 
děčínském zámku, zřízené Sokolskou župou Severočeskou-Novákovou. 

- Prohlídka zámku Děčín – brána severních Čech. Děčínský zámek leží na skalním 
ostrohu nad soutokem Labe a Ploučnice a patří mezi nejvýznamnější památky 
severních Čech. V zámeckém parku je i bronzová plastika – socha Dr.M.Tyrše, od 
sochaře Ladislava Šalouna. 

- Oběd bude zajištěn v Děčíně. 
- Rájem turistů je prohlídka bizardních pískovcových útvarů v chráněné krajinné 

oblasti „Labské pískovce“. Navštívíme naučnou stezku „Tiské stěny“. Podle 
zdatnosti účastníků jsou možné dva okruhy – velký a malý okruh Tiských stěn. 

Doporučujeme civilní oděv – spíše sportovní, pevné obutí. 
VS ČOS hradí účastníkům autobusovou dopravu z  Prahy do Děčína a zpět a oběd. Ostatní 
výdaje ( vstupné,  pití atd. ) si hradí účastníci sami. 
 
Mimopražští účastníci si mohou zamluvit nocleh v „Hostelu“ Tyršova domu a využít víkend 
k návštěvě Prahy.  Cena  za osobu/noc 225,- Kč. 

 
Přihlášky na zájezd, případně  na ubytování, zasílejte do 3.10 2009  na adresu: 
Vzdělavatelský sbor ČOS 
Újezd 40/450 – Tyršův dům 
118 01 Praha 1 – Malá Strana 
e-mail:  astefanova@sokol.eu;  tel.: ses. Štefanová 257 007 274   
 
Organizací zájezdu je pověřena ses.  Jitka Viktorínová. 
Dotazy: viktorinovajitka@seznam.cz;  tel: 271 723 691, mobil 737 386 718 
 
Přihláška musí obsahovat: 
Jméno:……………………………..Datum narození:………………………….. 
Adresa bydliště:…………………………………………………………………… 
Vysílající jednota a příslušná župa:…………………………………………….. 
 Telefonní číslo nebo mobil, příp. e-mailovou adresu, abychom Vám mohli včas sdělit, zda 
jste zařazeni do zájezdu  či  případné další organizační pokyny  či změny. 
 
Přejeme všem účastníkům příjemné zážitky. 

                                                                               
                                                                   Doc. PhDr. Květoslava  Volková, CSc. 

                                                                                                     jednatelka vzdělavatelského sboru ČOS 
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