Udělali jsme si na sebe čas, na kolech okolo Landštejna až do České Kanady
Tisková zpráva o dalším z řady výletu, pořádaném sdruženími Čas pro sebe o.s. a RC Studánka o.s.
v rámci projektu „Udělejme si na sebe čas“ v termínu 17. - 19.8.2012
Čas pro sebe o.s. a RC Studánka o.s. uspořádali další z řady tematických výletů pro rodiny
v rámci společného projektu „Udělejme si na sebe čas“. Jedná se o výlety za poznáním historie
a krásy naší země, tentokráte jsme se vypravili do Jižních Čech do okolí Landštejna.
Jsme rádi, že se tentokrát společného výletu zúčastnili i prarodiče. Tentokrát jsme jeli na
kolech. První etapa cyklovýletu mířila přes Staré město pod Landštejnem do Maříže. ve Starém
městě právě probíhaly slavnosti a tak děti mohli vidět historický průvod s králem a dvořany,
kejklíře, rytíře a pohádku o Bajajovi. Pobavili jsme se a pokračovali přes trojmezí do Maříže, kde si
každý vyrobil vlastní originální keramiku. Proč se místo nazývá trojmezí? (odpověď najdete na
konci tohoto článku) Po cestě zpět mnohé překvapilo, jak tvrdě byly v době komunismu chráněny
hranice Československé republiky. Replika neprostupné stěny z ostnatého drátu, do kterého se navíc
kdysi pouštělo napětí o síle 5 000 – 15 000 voltů budil respekt i dnes. Večer jsme si zazpívali a ráno
vyrazily na hrad Landštejn a odtud na parní vláček, který nás provezl nádhernou krajinou České
Kanady. Počasí nám velmi přálo a tak jsme se mohli i příjemně zchladit v jihočeských rybnících.
//Trojmezí je místo kde se kříží hranice Čech, Rakouska a Moravy.//
Příště pojedeme do okolí Liberce (Aquapark , IQ park, YOO a Ještěd) a do sídla společnosti
Botanicus, kde se vrátíme do středověku. Více o termínech a akcích Čas pro sebe o.s. najdete na
nástěnce v průchodu za lékárnou Arnica a do budoucna na stránkách www.casprosebe.webnode.cz.
Čas pro sebe o.s. je otevřené sdružení, které všestranně podporuje rozvoj zdravého životního stylu.
Jde především o pomoc, najít rovnováhu mezi jednotlivými rolemi, práce, rodina, přátelé, hobby
atd. Za tímto účelem pořádáme semináře a akce ve spolupráci s ostatními sdruženími a snažíme se
je propojit navzájem.
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