Poznávací zájazd - Južné Čechy - 27.-29.6.2014

Územná úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA zorganizovala v dňoch 27.6.2014 až
29.6.2014 zájazd po južných Čechách. Zájazdu sa zúčastnilo 42 účastníkov (členov Územnej
úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA a ich rodinných príslušníkov (manžel/ka a deti). Odcho
d autobusu bol dňa 27.6.2014 o 07.00 hod. z Trnavy. Počas cesty do Českých Budějovíc bola
jedna zastávka na odpočívadle pri diaľnici, na ktorej bolo vedúcim zájazdu p. Jozefom
Šmidovičom (sekretár ÚÚ Trnava) zabezpečené občerstvenie. Po príchode do Českých
Budějovíc o 14.00 hod. bola zabezpečená pre záujemcov prehliadka pivovaru Budvar. Po jej
ukončení bola vykonaná prehliadka starobylého centra mesta České Budějovice a následne
o 18.00 hod. bol presun z Českých Budějovíc do miesta ubytovania - Zotavovňa a rekreačné
stredisko Väzenskej služby Pracov, ktorá sa nachádza cca 6 km od mesta Tábor. Ubytovanie
bolo zabezpečené v dvoj-, troj- a štvorpostelových izbách. Strava bola zabezpečená formou
polpenzie - raňajky a večera.
Dňa 28.6.2014 po raňajkách bol odchod autobusa o 09.00 hod. do Českého Krumlova (mestská pamiatková rezervácia sa od roku 1992 nachádza na zozname Svetového kultúrneho
dedičstva UNESCO), kde si záujemcovia mohli prehliadnuť hrad Český Krumlov a nádhernou
záhradou. Cestou naspäť do Pracova v poobedňajších hodinách si záujemcovia mohli
prehliadnuť zámok Hluboká, ktorý podľa dôkladných architektonických plánov viedenských
staviteľov mal byť obdobou starého anglického hradu vo Windsore - majetku Anglickej
kráľovskej rodiny. Aj keď plány viedenských architektov neboli do detailov dodržané, vznikla tu
reprezentatívna trojposchodová budova v podobe podlhovastého štvorhranu, s dvoma
nádvoriami a viac ako desiatkou veží. K zámku patrí nádherná zimná záhrada a rozsiahly
zámocký park.
Dňa 29.6.2014 po raňajkách o 09.00 hod. bol odchod z Pracova do Tábora, kde si
záujemcovia mohli prehliadnuť historické centrum mesta Tábor. Po prehliadke mesta Tábor sa
účastníci zájazdu presunuli do Brna, kde po zastávke v nákupnom centre Olympia bol odchod
do Trnavy. Do Trnavy bol príchod cca 18.00 hod. Doprava účastníkov zájazdu bola
zabezpečená autobusom ÚZVaJS Hrnčiarovce a bola hradená Územnou úradovňou Trnava
Slovenskej sekcie IPA. Počas celého zájazdu neboli zaznamenané žiadne negatívne okolnosti.
Záverom by som sa chcel touto cestou poďakovať vedúcemu zájazdu p. Jozefovi Šmidovičovi,
za zorganizovanie a bezchybné zabezpečenie celého zájazdu aj občerstvenia podávaného
cestou do Českej republiky.
Fotografie z tohto podujatia si môžete pozrieť vo Fotogalérii .
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