
PROGRAM DEVATERKY NA LEDEN 2016 

 

8.1.2015 (pátek) 

DESKOVÉ HRY 

Sraz v klubovně tradičně v 17 hod. Přineste si s sebou oblíbené deskové hry, 

karty a chuť hrát i prohrávat. Vyzkoušíme nové hry i staré oblíbené a vsadím 

se, že se nám nebude chtít jít ani domů.  

15.1.2015 (pátek) 

SOVY v DDM 

Sraz u Zahrady DDM v 16 hod. Pracovníci DDM Zahrada si pro nás připravili 

výukový program o sovách, za kterými vyrazíme do Sedmihorek 27.2. 

Abychom se na to připravili – vědomostně – musíme načerpat cenné 

informace o těchto vzácných zvířatech. Určitě se dozvíme, kde sovy hnízdí, 

co mají nejraději, jak se jim s námi žije, co jim z naší strany hrozí a co 

naopak ocení. Jaké sovy u nás žijí a také čím jsou v porovnání s jinými ptačími 

druhy výjimeční. Sovy si i pohladíme, můžeme se s nimi vyfotit a prohlédnout 

si je pěkně zblízka. Věřím, že program se nám bude líbit a budeme odcházet 

náležitě nadšení. 

22.1. 2015 (pátek) 

LIDSKÝ FAKTOR VE VĚDĚ A SPORTU 

Sraz v 18 hodin na hvězdárně v Mladé Boleslavi. Zúčastníme se přednášky 

zaměřené na letošní olympijský rok – na vědu a sport. Dozvíme se a můžeme i 

diskutovat o smyslech a fyzických možnostech člověka a jeho limitech. Po 

přednášce se půjdeme podívat na hvězdy z nově zakoupeného dalekohledu, 

který nám umožní podívat se dál a ostřeji na planety, měsíc a hvězdy ve 

vesmíru.  



29.1. 2015 (pátek) 

ZIMNÍ PŘECHOD CHLUMU 

Jako tradičně se vydáme do Nepřevázky a odtud na Švédské šance, kde si 

vyzkoušíme zapálit oheň a opéct buřty nebo chleba. V zimním období zapálit 

oheň v přírodě je nesnadný úkol, ale bude to taková zkouška, zda bychom byli 

schopni se o sebe i v zimě postarat. Sraz na místním nádraží v 17.45 – vlak 

nám jede v 17.55 a v Nepřevázce budeme v 18.05. S sebou – v termosce teplý 

čaj, buřty nebo chleba a na sobě teplé oblečení. Na Švédských šancí obvykle 

dost fouká tak nezapomeňte na teplou čepici, šálu a rukavice. A taky 

nenechte doma baterku. Třeba zažijeme na Chlumu i sníh a vyzkoušíme zimní 

stopování zvířat.  

31.1. 2015 (neděle) 

ZA PRATURY, DIVOKÝMI KOŇMI, ZUBRY DO MILOVIC 

Pojedeme na výlet za pratury, divokými koňmi a zubry do Milovic, kteří se od 

loňského roku pasou v místech, které bylo po dlouhou dobu vojenským 

cvičištěm. Jedná se o přírodovědně mimořádně cenné území, které však díky 

dlouhodobému nevyužívání postupně zarostlo nálety a vzácné druhy rostlin 

z něj postupně vymizely. Divoká zvířata by tento trend měly zastavit a 

vzácné druhy rostlin by se vypásáním znovu do Milovic měly vrátit. Průvodcem 

nám bude hlavní organizátor přesunu zvířat z Anglie, Polska a dalších zemí 

sem k nám do Milovic pan Dostál. Určitě se dozvíme mnoho zajímavých 

informací a díky našemu průvodci se podíváme na zvířata i pěkně zblízka. 

Sraz v 9.15 hodin na parkovišti u domu a odjezd do Milovic. Kdo nemá odvoz, 

ať dá vědět. V Milovicích bude sraz v 10 hodin u ohrad. Přesný plánek srazu 

ještě pošlu. S sebou: teplé oblečení, čaj, fotoaparát, dalekohled.  


