SOBOTNÍ VÝŠLAPY 2018
20. ledna

Lanovkou na Petřín - hvězdárna - Kinského zahrada – Smíchov
sraz v 10,00 h. před Tyršovým domem - stanice tram. 12, 20, 22 Hellichova

17. února

Zbraslav, Ottova vila, vila Vladislava Vančury, zámecká zahrada
Havlín, na hřbitově Jaromír Vejvoda, Věra Vávr., Věra Form.
hřbitovní kostelík, kostel ve městě -Eliška Přemyslovna
odj. ze Smíchova bus 241 9,30 hod. - vyst. stan. Žabovřeská
vede Růžena M.

17. března

Roudnice nad Labem - Eva Chaloupková
odj. Praha hl.n. - rychlík v 8,51 hod, v Roudnici 9,43 hod.
návrat do Prahy v 17 nebo 18 hod.

5. dubna

Mladá Boleslav výstava Mravenec Ferda – Pepa Ryzec – Templ
průvodce Jana Pešková

12. dubna

Chodovská tvrz – výstava Jiřího Anderleho

14. dubna

Karlštejn – ze Zadní Třebaně – trasa 6 km – vede Blanka Vinařová
odj. Smíchovské nádr. - vlak 9,14 hod.

19. dubna

BUDYNĚ nad Ohří - vodní hrad – Eva Chaloupková
odj. Praha–Holešovice – os.vlak v 7,56 h., v Roudnici 9,04 h
pokračujeme busem v 9,52 h, v Budyni v 10,13 h

ČTVRTEK

19. května 20. května
SOBOTA NEDĚLE

Lysá nad Labem – 2 dny
průvodce Helena, zámek, Bonrepos, Byšičky, Přerov, Kersko
pro květinářky s výraznou slevou
v rámci oslav 25 let

30. května

BENKON - ALEN – Senohraby – výlet na půl cesty

2. června

Zájezd – Litomyšl - zámek
Nové Hrady – francouzský zámek, rokoková zahrada
odjezd busu v 7,00 hodin z Florenci stan. MHD proti Muzeu

30. června

v roce oslav 25 let na Mysu dobré naděje
pojedeme do Poděbrad – máme Poděbrady rády
oběd, podle počasí koupání, vycházka, cukrárna, parník
odjezd 8,48 hod. z Prahy – Č. Mostu autobusem č. 398
v Poděbradech v 9,48 hod.- vystupujeme Riegrovo nám.
zpět vlakem z Poděbrad na Masarykovo nádr. každou hodinu

21. července

Doksany – vede Eva Chaloupková
odj. 8,51 h Praha – hl. nádr. – vlakem do Bohušovic (příjezd 9,51 h)
10,12 h z Bohušovic - autobusem od nádraží – v Doksanech v 10,23 h.
kvůli dopravě, která je nejistá, se prosím ozvěte týden před výletem
dopravu upřesníme a zajistíme případně autem
program - Doksany zámek, nádvoří, krásný park
procházka podél Ohře / cca hodinu – koupání, loďky, občerstvení
zpět procházkou opět na vlak do Doksan
busem z Doksan odj. 17,35 h – přes Bohušovice 17.46
z Bohušovic 18,05 do Prahy – na hl. n. 19,08 h

13. srpna

Alenky mají svátek

PONDĚLÍ

koupání v Sázavě nebo v Berounce
v případě horšího počasí posezení na chatě nebo v cukrárně
kdo si uděláte čas tento pro Alenky sváteční den
zavolejte mezi 6. a 12. srpnem, dozvíte se, kde je sraz

15. září

Hrusice – cesta na kocourem Mikešem – vede Daniela
odjezd bus 383 Praha–Háje 9,45 hod. do Ondřejova, náměstí
pěšky cca 5 km do Hrusic – románský kostel, oběd v restauraci
zpět z Hrusic busem do Stránčic na vlak - návrat do Prahy 17,52 h.

6. října

Vrchotovy Janovice

10. listopadu

Svatomartinská vycházka

8. prosince

Pražská procházka – vede Marie Pálková

29. prosince

Betlémská kaple – vánoční výstava

