
PROGRAM DEVATERKY NA ČERVEN 

 

12.6. 2015 (pátek) 

VÝPRAVA DO NOVÉHO BAZÉNU 

Sejdeme se před domem v 17.hod a půjdeme se vykoupat do nového bazénu 

na Štěpánce. S sebou: plavky, peníze na vstupné, ručník. Na minulé schůzce 

jste o plavání projevili zájem, tak doufám, že dorazíte a s vámi i rodiče, 

abychom si to užili společně.  

 

13.6. 2015 (sobota) 

OTEVÍRÁNÍ ZAHRAD v KLINICE Dr. PÍRKA 

Sejdeme se před domem v 9.hod a vyrazíme všichni do zahrady Pírkova 

sanatoria. Budeme mít na starosti jednotlivé soutěžní disciplíny. Podle 

jednotlivých výkonů budeme soutěžícím dětem dávat body, za co si odnesou 

drobné odměny. Snad nás bude dost, abyjste si i vy prošli připravovaný 

program a užili si to. Na akci jsou pozvaní fotbalisti a florbalisti, kteří si pro 

přítomné připravili krátkou exhibici, můžete si zdarma otestovat zrak a 

koupit si klinicky ověřené sluneční brýle, vyzkoušet chůzi s trekingovými 

holemi, projít si 9 m modelem tlustého střeva, zasoutěžit si se Zdravotní 

pojišťovnou Škoda nebo se projít s průvodcem po zahradě a dozvědět se 

něco zajímavého o stromech nebo o sochách. Akce končí v 15 hodin. Za 

odměnu dostanou Ti, co budou pomáhat na soutěžích, občerstvení. 

 

14.6. 2015 (neděle) 

DO ZVÍŘETIC NA LODĚ 



Sraz v 8.30 před domem. Pojedeme městským autobusem na Radouč, odkud 

dojdeme na Bradlec. Z Bradlece půjdeme po nově zrekonstruované cestě do 

Zvířetic, kde si projdeme novou naučnou stezku, opečeme si na hradě buřty a 

v Podhradské tůni se projedeme na lodích, které tam pro nás budou už 

připraveny. Zpátky pojdeme vlakem. S sebou: Nafukovací vestu, svačinu na 

celý den, buřty, pití a peníze na zpáteční vlak.  

 

19.6. 2015 (pátek) 

NA KOLE DO LOMU U CHRÁSTU 

Sejdeme se všichni v 17 hodin před domem a pojedeme na kole do přírodní 

památky Lom u Chrástu. Lom se nachází cca 2 km za obcí Bezděčín. Většinou 

pojedeme po cyklostezce, jen v obci budeme muset po krajnici vozovky. Lom 

je chráněný díky velikému množství zkamenělin, které se zde našly. Takže si 

s sebou vemte nějaké malé kladívko a sáček na zkameněliny. Třeba budeme 

mít štěstí a taky něco najdeme. Návrat kolem 19 hodiny.  

 

21.6. 2015 (neděle) 

ZA MOTÝLY NA RADOUČ 

Sraz před domem v 8.30 hodin. S průvodcem, emeritním zoologem Národního 

muzea, RNDr. Antonínem Kůrkou se vypravíme na Radouč, kde v tomto 

období polétává veliké množství hmyzu – 

zvláště motýlů, kteří budou cílem naší 

vycházky. Naučíme se je poznávat, fotit a 

zvlášť zdařilým dětským fotografům 

předáme krásné publikace o motýlech. 

Jedině za deštivého a hodně větrného 

počasí se akce ruší, protože bychom na 

žádné motýly neměli štěstí.   



26.6. 2015 (pátek) 

ZÁVĚREČNÉ OPÉKÁNÍ BUŘTŮ 

Sraz v klubovně tradičně v 17 hodin. Oslavíme konec školního roku. S sebou si 

vezměte buřty, dobroty na opékání, pití a dobrou náladu. 

 

27.6. 2015 (sobota) 

AUTOBUSOVÝ VÝLET ZA NEJCENNĚJŠÍMI PŘÍRODNÍMI 

ZAJÍMAVOSTMI MLADOBOLESLAVSKA 

Sraz před domem v 7.15 hod. S průvodci, dendrologem Markem Tomáškem a 

mykologem Stanislavem Tutkou, se vydáme do Ujkovic, kde si prohlédneme 

dendrologicky zajímavou zahradu u evangelické fary, nejstarší památný dub 

na Mladoboslavsku, pískové lomy s koloniemi břehulí říčních, v myslivně 

v Ledcích si prohlédneme největší kolonii netopýrů velkých na 

Mladoboleslavsku chráněnou pro svoji výjimečnost jako evropsky významná 

lokalita, zajdeme se podívat na soustavu rybníků s výskytem mnoha druhů 

ohrožených druhů obojživelníků. Dále se vypravíme do Kopidlna, kde se 

v hojné míře, v zahradě zdejšího zámku, vyskytuje náš největší brouk roháč 

obecný, který je zároveň chráněným a ohroženým druhem naší přírody. 

Předpokládaný návrat v 17.00 hod. S sebou si vezměte: svačinu, pití, 

fotoaparát, dalekohled – jestli máte. Výlet budete mít zdarma. Hlavně 

nezapomeňte na dobrou náladu.  


