Milé děti a všichni fanoušci putování po historii,
Srdečně vás zveme do našeho Turistického oddílu ŘEMDIH (aneb putování
s husity), který je zajímavý tím, že je určen pro všechny bez rozdílu a můžeme tak
říci, že je oddílem multigeneračním i multikonfesním. To v praxi znamená, že rádi
přivítáme každého, kdo rád cestuje v kolektivu a má chuť dovědět se nové věci a
chce sdílet své zážitky s druhými. Program je zaměřen především na děti
základních škol a studenty, ale mohou s námi jet i rodiče těch nejmladších členů,
či každý, kdo rád objevuje dějinný, ale i duchovní rozměr kultury naší krásné
země. Náklady na členství i jednotlivé výlety budou minimální a vždy uvedeny
předem spolu s dalšími informacemi.
Takže boty, batoh, dobrou náladu a můžeme vyrazit. Těšíme se na vás!

Již v tomto roce 2014 se společně
vydáme na místa plná historie a
tajemství.
4. 10. Tvrz Hummer – Slavnostní
rozloučení s létem
29. 11. Předvánoční jarmark
v Toulcově dvoře
13. 12. Vánoce na Starých Hradech
u Jičína

Rok 2015 je pro naše české dějiny významný ve
spojení s hnutím Husitským, neboť si budeme
připomínat 600. let od mučednické smrti Mistra
Jana Husa. V souvislosti s tím vás zveme na několik
akcí a výletů, při kterých zažijeme mnoho zábavy,
ale také se mnoho dovíme. Už se na vás moc těšíme!
(Program je orientační)
leden – Interaktivní workshopy na téma:
„Peníze nebo Život“
únor – Musaion aneb světová kultura v srdci Evropy
březen – S husity na Mělník!
duben – S kněžnou Libuší na Vyšehradě
duben – S Řemdichem do Tábora
květen – Trampoty hledačů Petřínského pokladu
květen – S velbloudem pro odkaz Mistra Jana
na Krakovci
květen – Bitva u Lipan
červen – Pouť ns Sázavu
červen – s Janem Žižkou na vozové hradbě u Nekmíře

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na:
 čísle 732 655 068
 elektronicky remdih-modrany@email.cz
 na facebookových stránkách
www.facebook.com/t.o.remdih

