Cílová jízda (14. ročník) na setkání mototuristů a karavanistů
v autokempinku Konopáč u Heřmanova Městce
ve dnech 24. -27. 8. 2017
u příležitosti tradiční heřmanoměstecké pouti
Automotoklub Heřmanův Městec společně s Českomoravským camping clubem (ČMCC v
KČT) a Federací Campingu a Caravaningu ČR (FCC ČR) pořádají a zvou na uvedenou akci,
na které bude ukončena 25letá činnost ČMCC. Na akci zveme všechny přátele karavaninku,
mototuristiky, členy Klubu českých turistů (KČT), i neorganizované zájemce (akce je tedy
otevřená – přihlášení mají přednost; v případě problémů rozhoduje datum přihlášky).
Ubytování:
a) ubytování v pokojích nebo chatkách za pouťovou cenu 200 Kč/osoba/noc
b) lze přijet autem s karavanem nebo obytným vozem za jednotnou pouťovou cenu 200
Kč/posádka (2 dospělí + 2 děti, auto, karavan, elektro) /noc
Ceny zvýhodněného ubytování (pouťová cena) po předložení platné karty CCI (kartu lze
pořídit i přímo na místě za 190,- Kč). Bez karty budou účtovány platné ceny kempu, blíže na
www.konopac-hm.cz. V ceně ubytování je i vložné (účastnický poplatek).
Při ubytování na 6 nocí se bude hradit pouze částka za 5 nocí.
Areál kempinku je otevřen trvale, akce začíná ve čtvrtek 24. 8. 2017 v 18:00 hodin.
Co mohou účastníci očekávat:
Dobrou zábavu, dobré jídlo a setkání s přáteli. Hlavním lákadlem je pravá Staročeská
Bartolomějská pouť, která se koná v Heřmanově Městci, necelé 3 km od autokempinku
(v místě konání pouti domluvena pro účastníky sleva na parkování) s mnoha atrakcemi pro
děti i dospělé. Pouťové atrakce jsou v provozu od čtvrtka do pondělí večer.
Od soboty do pondělí mohou zájemci ochutnat tradiční pouťové menu, které bude
podáváno v místní restauraci vždy mezi 11:00 – 13:00 hodinou. Nutností je však zamluvit
menu při rezervaci pobytu. Pouťové menu se bude skládat z knedlíčkové polévky, pečeného
husího stehna (sobota a neděle) nebo pečené kachny (neděle a pondělí) s dvěma druhy
knedlíků a dvěma druhy zelí, pouťové koláče. Cena menu 210,- Kč
Program setkání (programu se mohou účastnit i neubytovaní účastníci, po zaplacení vstupu do areálu) :
Čtvrtek 24. 8. 2017
Příjezd účastníků
Individuální program
18:00
Zahájení setkání
18:00
Bohoslužba církve Římsko-katolické v kostele sv. Bartoloměje v H. Městci
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Pátek 25. 8. 2017
15:00
Pěší vycházka po zajímavostech Heřmanova Městce, pod vedením A.
Loudy, sraz u recepce
18:00
Bohoslužba církve Římsko-katolické v kostele sv. Bartoloměje v H. Městci
19:00
Country večer v restauraci U Tobogánu (vstupné se neplatí).
21:00 – 2:00 Pouťová zábava na Fotbalovém hřišti v Heřmanově Městci
Sobota 26. 8. 2017
9:00 – 12:00 Cyklovýlet po Železnohorském regionu – povede M.Písař, sraz u recepce,
navštívíme například tvrz ve Svojšicích, Rybníky Rašovy, Turkovice a další,
délka cca 25 km, možno po dohodě účastníků upravit
11:00 -13:00 Posvícenský oběd v restauraci Arabela (možno objednat i jiné jídlo)
Pouťové menu - knedlíčková polévka, pečené husí stehno s dvěma druhy
knedlíků a dvěma druhy zelí, pouťové koláče. Cena menu 210,- Kč
14:00
Vystoupení originálního souboru mužoretů českých z Hořic v Podkrkonoší,
pod uměleckým názvem ARTROSA (poprvé v Heřmanově Městci!)
15:00 – 20:00 Autobusový výlet, vede J. Chvála (nutno rezervovat místo při rezervaci
pobytu, nejpozději při příjezdu), sraz u recepce. Cena 100 Kč/dospělí a
50 Kč/děti, člen ČMCC zdarma (cena obsahuje dopravu, vstupné a drobnou
ochutnávku). Kapacita autobusu je 48 osob.
Navštívíme:
- Zříceninu hradu Lichnice s novou rozhlednou Milada
- Berlovu vápenku v Závratci u Třemošnice (museum vápenictví a geologie
Železných hor)
- Minipivovar Žlebské Chválovice – ochutnávka Železnohorského ležáku
(certifikovaného produktu z Železných hor).
18:00
Bohoslužba církve Římsko-katolické v kostele sv. Bartoloměje v H. Městci
21:00 – 2:00 Pouťová zábava na Fotbalovém hřišti v Heřmanově Městci
Po setmění Promítání v letním kině (za příznivého počasí )
Neděle 27. 8. 2017
9:00
Bohoslužba církve Československé-husitské v Husově sboru v H. Městci
9:00
Bohoslužba Evangelické církve v modlitebně v Zahradní ulici v H. Městci
9:30
Bohoslužba církve Římsko-katolické v kostele sv. Bartoloměje v H. Městci,
celebruje chrudimský vikář , P. Jiří Heblt
11:00 -13:00 Posvícenský oběd v restauraci Arabela (možno objednat i jiné jídlo)
Pouťové menu - knedlíčková polévka, pečené husí stehno nebo pečená kachna
s dvěma druhy knedlíků a dvěma druhy zelí, pouťové koláče. Cena menu 210,Kč
13:30
Slavnostní ukončení srazu s vyhlášením nejstaršího účastníka a účastnice
akce a s Pozváním na 87. F.I.C.C. Rally 2018 v Berlíně v Německu, která
proběhne v termínu 27. 7. – 4. 8. 2018.
Individuální program
21:00 – 2:00 Pouťová zábava na Fotbalovém hřišti v Heřmanově Městci
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Pondělí 28. 8. 2017
Individuální program
11:00 -13:00 Posvícenský oběd v restauraci Arabela (možno objednat i jiné jídlo)
Pouťové menu - knedlíčková polévka, pečená kachna s dvěma druhy knedlíků
a dvěma druhy zelí, pouťové koláče. Cena menu 210,- Kč
Odjezd účastníků
Samozřejmou součástí budou besedy s přáteli o dojmech z karavaninku, možnost promítání
DVD a fotek (zájem je nutno předem nahlásit). Možná přijde (nikoliv kouzelník), ale
flašinetář. Zájemci také získají celou řadu materiálů a tipů na výlet po Železnohorském
regionu a Národním geoparku Železné hory.
Veškeré aktuální informace budou zveřejňovány během akce na recepci kempu, případně
vyhlašovány rozhlasem.
Možnosti rezervace:
- Telefonicky: 602 371 768
- Emailem: konopac@konopac-hm.cz
Rezervace nutno zaslat do 10. 8. 2017, včetně závazného uvedení:
- Druh ubytování
- Pouťové menu a na který den ho budete chtít objednat (sobota, neděle nebo pondělí)
- Cyklovýlet po Železnohorském regionu
- Autobusový výlet
- Jsem nebo nejsem členem ČMCC
Úhrada ubytování včetně veškerých služeb proběhne při příjezdu na recepci kempu v
hotovosti.
Změna programu a cen vyhrazena! Aktuální informace naleznete na www.konopac-hm.cz
Srdečně zve Automotoklub Heřmanův Městec a výkonný výbor ČMCC!
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