Milí příznivci KLASu, milí KLASáci,
zdravím Vás v této pro nás složité době a věřím, že jste ji Vy i Vaši
blízcí překonali ve zdraví. Každým dnem nám chodí stále více
optimističtější zprávy o zvládnutí nemoci COVID 19 a přijatá opatření
se pomalu uvolňují.
I naši skupinu tato opatření zasáhla a vlastně po čtyřech setkáních,
jsme naši činnost ukončili. Během těchto třech měsíců jsem byla
s některými v e.mailovém nebo telefonickém kontaktu, tak vím, jak
pro nás všechny seniory byla tato doba obtížná. Mám radost, že se
nám alespoň vydařil zájezd do Rájce Jestřebí na kamélie, ale naše
velké přípravy na setkání s dětmi z mateřské školy o velikonocích
jsme již bohužel neuskutečnili. Také zájezd do Modré a Velehradu
jsem musela přeložit.
Ale již připravuji plán setkání od měsíce září 2020. Pokud mám na
Vás e.mailové adresy, určitě Vám jej zašlu. Současně Vás chci
informovat, že zájezd byl přesunut na čtvrtek 10.září 2020. Program
zájezdu a další informace o vstupném, komentovaných prohlídkách
apod. Vám opět rozešlu, příp. budou na stránkách obce ve složce
KLAS. Rovněž se uskuteční setkání s dětmi a kde určitě využijeme naši
přípravu z jara. Některé akce, např. setkání s paní senátorkou ing.
Jaromírou Vítkovou, vycházku „Sedmiradostné cesty Panny Marie a
další, budeme muset ale přesunout na příští rok.
I tak věřím, že se mi podařilo sestavit program setkání a akcí od
září do konce roku tak, aby byl pro Vás zajímavý. Jen pevně věřím, že
se již nebude opakovat stejná situace s koronavirem jako na jaře.
Určitě budeme program na rok 2021 již připravovat společně, budu
ráda za všechny Vaše připomínky, rady a doporučení.
Moc Vás ještě jednou zdravím a doufám. Že se 7.9.2020 opět
v našem velkém počtu shledáme.
Těší se na Vás

Liba Šebrlová

Obec Česká a Spokojený senior – KLAS pořádá ve čtvrtek dne 10.9.2020
jednodenní zájezd pro všechny seniory z České do

Archeoskanzenu Modrá, Živá voda Modrá a Velehradu

Program:
- 8,00 odjezd od OÚ v České
- 10,30 hod. – 11.45 hod. Archeoskanzen Modrá – komentovaná prohlídka
– vstupné cca 60,-- Kč
- 12,00 hod. – 13,45 hod. Oběd – restaurace VEGA
- 14,00 hod. – 15,30 hod. Živá voda Modrá – komentovaná prohlídka –
vstupné cca 50,-- Kč
- 16,00 hod. – 17,00 hod. Velehrad – komentovaná prohlídka – vstupné
cca 30,-- Kč
- 17.30 hod. odjezd z Velehradu

Dopravu autobusem zajišťuje a hradí Obec Česká. Kapacita autobusu je 55 míst.
Předpokládané vstupné na prohlídky je 140,- Kč, které je nutno uhradit
současně s přihlášením pí. Libě Šebrlové , Česká 124, tel. 728 407 200 od
1.8.2020 do 31.8.2020, popř. přihlášení a úhradu lze provést i na OÚ Česká.
Oběd je zajištěn v restauraci Vega, před odjezdem budete informování o
nabídce jídla a sdělíte, kdo má o oběd zájem. Oběd si hradí každý účastník
zájezdu sám.

