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14. ledna

Sraz: v 10,00 hod - stanice tramvaje 22 Na Pohořelci
procházka Prahou - Strahovský klášter, Loretánské nám.,
Panna Marie Andělská (betlém), Nový Svět, okolo Pražského hradu,
Chotkovými sady na Letnou, Hanavský pavilon, Strosmayerovo nám.
V případě velké zimy kratší varianta - od Pražského hradu
tramvají
na Karlovo nám. do kostela sv. Ignáce na jesličky
Závěr obou variant v restauraci nebo cukrárně – vede Marie Pálková

18. února

Sraz: 10,00 hod. Palachovo n., před Rudolfinem - procházka Prahou
Židovské město, Široká a Dlouhá ulice, Týnský chrám, sv. Jakub,
Celetná ul., Ovocný trh, Železná ul., Staroměstské nám.,
závěr vycházky u Orloje - vede Marie Pálková

18. března

Mělník - město nad soutokem Vltavy a Labe - sraz: metro C „Ládví“,
autobus 369 - odjezd 9,00 hodin – stihneme si všechno prohlédnout?
zámek, klášter, chrám sv. Petra a Pavla, opevnění, radnice – vede Věra

22. dubna

Třebsín, MEDNÍK 416 m nm, Pikovice, sraz 8,00 hod.-Smích.nádr.
Odj. Bus 390 - 8,20 h, ve Štěchovicích přestup bus 438 – vede Daniela

29. dubna

Autob. zájezd – hrad Kost – zámeček Humprecht – oběd v Sobotce
odjezd 7,00 hod. z Florence – zast. busů MHD proti Muzeu hl. m. Phy
průvodce PhDr. Jiří Sommer, cena členky 250,- Kč, hosté 300,- Kč
přihlášky u Daniely

13. května

17. června

Petrov - Chlomek – Bohuliby – Lázně - Jílové - vede Daniela
Nádraží Praha-Braník - odj. 8,43 hod. do stanice Petrov
cesta do vrchu - do Petrova. na konci vsi vpravo polní cesta na rozcestí,
lesem do Bohulib, rozcestí Bohuliby, pak rozcestí U obrázku a Jílové
oběd v Lázních – žlutá značka – celkem 8 km
V nejbližším okolí kaple sv. Václava /1738)
Původní lázně z roku 1738 a rozšířené v roce 1763, využívající vody
prý zázračného pramene u kaple sv. Václava, zanikly ve druhé polovině
19. století.
Měšťan Kokl využil pramene k omývání očí a byv téměř slepý, zrak
jeho počal se uzdravovati až do úplného nabytí zraku. V dík tomuto
zázraku zde nechal tento muž vystavět kostel sv. Václava, který byl
později upraven a z cihel vystavěn Josefem z Gamsenberku.
Přístup k lokalitě je pro absenci TZN umožněn pouze po silnici z
Jílového do Petrova, nebo do Luk pod Medníkem (křižovatka)
Podél mlýnů na zříceninu – vede Eva Chaloupková
Odjezd z Masarykova nádraží v 8,53 hod. (rychlík) – přes Roudnici – Eva
přestup v Lovosicích 10,03 na autobus do Opárna
zřícenina hradu Opárno - opravdu jen pár metrů do kopce
Černodolský mlýn, dále kolem dalších mlýnů až k Opárenskému mlýnu
zpět k Černodolskému mlýnu – občerstvení

Opárenským údolím na vlak do Malých Žernosek - cca 6 km
vlak směr Praha odj. 16,17 – v Praze 18,16 h

15. července

Senohraby, dolu k řece pod Hlásku, podél Sázavy
cíl Hvězdonic - vede Daniela

3. srpna

Sraz 8:30 hodin Masarykovo nádraží
Odjezd: 8:48 z Masarykova nádraží - v 9:56 Příjezd do Lovosic
v 10,05 Odjezd autobusem z Lovosic do obce Klapí – příjezd 10,30 h
Jízdenka se kupuje do Lovosic a zpět
výšlap na zříceninu Hazmburk, dole příjemná hospůdka to jistí
vede Eva Chaloupková

5. srpna

vernisáž výstavy Josef Ryzec – Lughnasadh - Jílové
Regionální muzeum - štola, rest. V lázních
bus 332 z Budějovické - odj. 9,30 h

12. srpna

Z Radotína do Černošic podél Berounky – dle Bedřišky
odj. Bus 244 ze Smíchova v 9,26 hodin
Radotín centrum, Biotop, lázně, Černošice – celkem 4,5 km
V Černošicích Mariánská pouť, rest. Na stadionu, výst. síň MANA
výstava „Svatby v Černošicích“ Letopisná společnost a Věra Lešetická
dál vlakem do Dobřichovic – Dixieland – do 21 hodin, zpět vlakem

16. září

Praha – Pohořelec – Nový Svět - Jelení příkop vede Marie Pálk.
Srz stanice tram. 22 Pohořelec 9,30 hod.

21. října

Litoměrice – vede Marie Pálková
Odjezd vlakem Pha hl.n. 8,51 h. - přestup v Lovosicích 9,56 – 10,01 h.
v Litoměřicích 10,14 h - zpáteční jízdenka
zpět kolem 17,00 hod.

11. listopadu

Výstava impresionistů v Jízdárně Pražského hradu – vede M. Pálková

9. prosince

Praha

29. prosince

Vánoční vycházka, Betlémská kaple

