Nákupy v Jelení Hoře + park miniatur
Termín: sobota 25.05.2019 - Odjezd z Kačice ze zastávky ČSAD v 7:00 hod., odjezd ve 14 hod.
do parku miniatur, odjezd z Jelení Hory cca v 16:00 hod., návrat ve večerních hodinách.
Obsazenost: 45 míst, v autobuse není dán zasedací pořádek

Cena: 450 Kč / osoba
Termín závazných přihlášek do 13.05.2019 do 16 hodin na Obecním úřadě.
Cena zahrnuje: autobusovou dopravu
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, ubytování, stravu; vstupné do objektů, vstupné do parku miniatur
25 zł za osobu (studenti a držitelé ZTP mají slevu po předložení platného průkazu).

Jelení Hora (Jelenia Góra)
Jelení Hora není známa jen velkým
tržištěm, které našinec rád navštěvuje.
Najdete zde město velmi starobylé, jehož
založení se datuje na začátek 12. století.
Díky tomu okouzlí každého návštěvníka
především svým historickým centrem a
množstvím architektonických památek.
Na své si ale přijdou všichni, nejen
milovníci historie a muzeí. V Jelení Hoře najdete Krkonošské muzeum, které vás seznámí s historií hornictví, starými
řemesly a nabízí také největší sbírku uměleckých předmětů ze skla, v Polsku.
Historické jádro města je turistickým rájem, na poměrně malé ploše je nahuštěno značné množství památek; nespornou
výhodou je několik infocenter. V každém se bez velkých problémů domluvíte česky. Památky jsou přístupné celoročně, ty
nejvýznamnější v centru propojuje Jelenohorská městská trasa s informačními tabulemi i v češtině. V Přírodovědném
muzeu (Muzeum Przyrodnicze) naopak najdete expozice o fauně a flóře, alpinarium a informace o ochraně přírody v
Polsku.
Na působivém místě dohlédnete do dáli na táhnoucí se panorama Krkonoš s majestátně působící Sněžkou, uvidíte ale
také část Jizerských hor a polských pohoří Kačavské hory (Góry Kaczawskie), Sokolí hory (Góry Sokolie) a Janovické
Rudavy (Rudawy Janowickie), stačí vystoupat pár výškových metrů a ujít kilometr a půl z centra města na nejvyšší bod,
na rozhlednu Grzybek (houba) pojmenované podle typického houbovitého tvaru železné helmice. Rozhledna se nachází
na „Wzgórzi Krzywoustego“ (návrší Křivoústého), které dostalo název podle zakladatele města Jelenia Góra Boleslava
Křivoústého, jenž měl v místech rozhledny svůj hrad a údajně zde také jednoho jelena zastřelil.
Charakteristické jsou také všudypřítomné církevní stavby upomínající na silnou náboženskou příslušnost našich
sousedů. I v případě, že ji stoprocentně nesdílíte, stojí za to zastavit se minimálně u monumentálního barokního Kostela
Povýšení sv. Kříže.

Park miniatur památek Dolního Slezska - Kowary
Zveme Vás do Parku miniatur památek, který vznikl v roce 2003. Najdete zde
nejvýznamnější a nejhezčí památky Dolního Slezska, uvidíte modely hradů, zámků,
klášterů nebo radnic zmenšené v poměru 1:25, např. Sněžka je 50 krát menší než
originál. Miniatury jsou vyrobeny nejnovějšími modelářskými technikami, které
odolávají nepříznivým povětrnostním vlivům. Zeleň, přírodní prostředí a vypracování
objektů do nejmenších detailů vylepšují už tak pěkné památky regionu. Vyslechnete si
romantickou legendu o ukrutné Kunegundzie z hradu Chojnik, hraběnce ze zámku
"Spiż", která snila o věčném životě nebo o králi, jenž si nechal postavit sídlo ve tvaru
parníku.
V nejkrásnějších místech Parku jsou připraveny lavičky s
výhledem na rybníček s vodotryskem. Z modelu Menší Baziliky
v Křešově zní hudba Johana Sebastiana Bacha, model zámku
Książ představuje zmenšeninu největšího - sto metrů dlouhého
dolnoslezského zámku.
Květinová výzdoba a proutěné sochy dotvářejí pohádkovou
atmosféru.

