
NAŠE DOUBRAVA ZVE NA ZÁJEZD 

Vážení a milí sousedé, po předchozích úspěšných zájezdech na jarní etapu Flora Olomouc, si 

Vás letos dovolujeme pozvat za poznáním Jesenicka. Zájezd se koná v sobotu 1. září 2018 

s odjezdem z náměstí v Doubravě v 7:00 hodin. Navštívíme zámek v Bruntále, prohlédneme 

si v přízemí kapli a v prvním patře sály zámku, které jsou zdobené rokokovými nástěnnými 

malbami mimořádné kulturní hodnoty. V sálech uvidíme původní mobiliář z 18. až počátku 20. 

století. 

Navštívíme uměleckého řezbáře pana Jiřího Halouzku v jeho Pradědově galerii. Celoživotní 

dílo pana Jiřího Halouzky bylo oceněno zapsáním do Oxfordské encyklopedie významných 

osobností a je držitelem 4 světových a 25 českých rekordů, které byly zapsány do Guinnesovy 

knihy rekordů. K prohlížení je toho spousta. Mezi hlavní dominanty Pradědovy galerie patří 

největší socha děda Praděda v ČR, která je vysoká 10,4 metrů a váží 15 tun. Neméně 

významnou částí Pradědovy galerie je vyřezávaný betlém, který obsahuje více než 250 ručně 

vyřezávaných figur v životní velikosti. Pár kroků od galerie se nachází kostel sv. Michaela 

Archanděla, ve které jsou vystaveny desítky soch, přímo nad oltářem uvidíme unikátní dílo 

v podobě létajících andělů a 2 metry velký šestiramenný lustr osázený několika svícny. 

K procházce využijeme starobylou lázeňskou obec Karlova Studánka, která leží v panenské 

přírodě Jeseníků v údolí říčky Bílé Opavy. Karlova Studánka jsou lázně jako z pohádky. Dodnes 

jsou v obci roubené budovy ovlivněné empírem, které pamatují založení lázní. Karlova 

Studánka je známá tím, že se pyšní nejčistším vzduchem ve střední Evropě. 

Prodej zájezdů probíhá v plném proudu. Prosím, berte na vědomí, že počet účastníků zájezdu 

je limitován počtem míst v autobuse, proto doporučujeme neodkládat na poslední chvíli 

zaplacení zájezdu.  

Cena za dopravu 175Kč/osoba  + vstupné dle výběru 
Vstupné:  

 zámek Bruntál: dospělý 100Kč, senior nad 65 let 50Kč 

 Pradědova galerie: dospělý 80Kč, důchodce 70Kč 

Koupit vstupenky, zaplatit zájezd a získat podrobné informace lze v obvyklých 

předprodejích: 

 lokalita Hranice paní Jiřina Ferenčíková (mobil 602 755 179), 

 finské domky pan Libor Trzaskalik (mobil 730 625 714), 

 e-mail: info@nasedoubrava.cz 

 paní Ildiko Stablová provozovatelka restaurace v Národním domě 

Děkujeme obci Doubrava za přispění na zájezd. 

Těšíme se, že s námi pojedete na zájezd. 

 

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, předsedkyně NAŠE DOUBRAVA, z.s. 
www.nasedoubrava.cz 
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