
PROGRAM DEVATERKY NA KVĚTEN  

 

7.5. 2015 (čtvrtek) 

OPOŽDĚNÉ ČARODĚJNICE 

Sejdeme se před domem v 17.hod a půjdeme tradičně na Štěpánku, kde si 

opečeme buřty, zahrajeme několik her a zkrátka si to užijeme. Návrat po 

20.00 hod. S sebou: opékací věci, pití.  

 

15.5. 2015 (pátek) 

NA KOLE NA VRAŽDU – ORNITOLOGICKÝ VÝLET 

Sejdeme se před domem v 16.hod a vyrazíme všichni na kole k rybníku 

Vražda. Celou cestu pojedeme po cyklostezce přes Řepov, Kolomuty, Březno 

až k rybníku. V rybníku a jeho okolí hnízdí spousta vodních ptáků, takže si 

vemte s sebou dalekohled, svačinu a pití. Kousek od rybníka si prohlédneme 

čapí hnízdo, snad uvidíme i čápa, který zde pravidelně hnízdí. Cestou zpátky 

pojedeme přes Březno, kde je druhé hnízdo čápa. V Březenském zámeckém 

parku zase hnízdí kolonie volavek popelavých, které při hnízdění dělají tak 

strašidelné zvuky, až to v člověku nahání hrůzu. A na ně se také pojedeme 

podívat. Pokud bude otevřeno, stavíme se v Březně na točenou limonádu. 

Návrat po 20. hodině.  

 

16.5. 2015 (sobota) 

OTEVŘENÍ ZELENÉ STEZKY MLADOU BOLESLAVÍ 

Sraz v 8.30 před domem. S dendrologem Markem Tomáškem se vydáme po 

vybraných významných stromech, které se v loňském roce vyhlásily na území 

Mladé Boleslavi a Kosmonos. Dostanete průvodce, který vás se stromy více 



seznámí a zkusíte, jestli zvládnete splnit všechny úkoly. Zpátky to můžeme 

vzít přes cukrárnu a nějaký dobrý dortík.  

 

22.5. 2015 (pátek) 

MUZEJNÍ NOC 

Sejdeme se všichni v 18.30 před domem a půjdeme na muzejní noc.  

 

24.5. 2015 (neděle) 

NA KOLE MARIÁNSKOU CESTOU 

Sraz před domem v 8 hodin. Dojedeme přes Štěpánku na hlavní nádraží, kde 

naložíme kola a pojedeme směr Doksy. Z Doks pak dojedeme na Mariánskou 

cestu a tou se vydáme napříč hlubokým lesem až na Rečkov. Cesta je krásná, 

protože celou dobu nepotkáme auto, jedeme po lesních cestách s výhledem 

na Bezděz. Opečeme si stejně jako minule u studánky buřty. U Klokočky se 

můžeme osvěžit u průzračného pramene a v hospodě U Čonků si zase můžeme 

dát točenou limonádu, dospělí pivo. A pak cestou podél Jizery do Boleslavi. 

Kdo už bude unavený, může nastoupit v Malé Bělé na vlak a dojet do Boleslavi 

vlakem. S sebou tedy něco na opečení, svačinu, helmu na kolo, pláštěnku nebo 

nepromokavou bundu a hlavně dobrou náladu.  

 

29.5. 2014 (pátek) 

DEN DĚTÍ NA KLUBOVNĚ 

Sraz v klubovně tradičně v 17 hodin. Oslavíme den dětí na klubovně. 

Zahrajeme si, zasportujeme. Nejlepší dostanou i medaile.  Nebudou 

chybět sladkosti a na závěr oheň, kde si každý opeče, co bude 

chtít.  


