2022 – Plán aktivit na 1.pololetí 2022

Senior klub Vyšní Lhoty

Vážení senioři, výbor našeho Senior klubu pro Vás připravil pestrý program
na celé pololetí. Prosím, čtěte pozorně a věnujte pozornost termínům, do kdy se musíte
přihlásit na akce, u kterých je to uvedeno. Přihlášení je nutné pro včasné zajištění vstupenek,
jízdenek a v případě zájezdu také noclehů.
LEDEN
27.1. 15.00
ÚNOR
3.2.
13.00
10.2.

9.05

17.2.

12.18

24.2. 15.00
BŘEZEN
10.3. 13.00
24.3. 15.00
31.3. – 1.4.

Bowling, Radegastův Šenk, Nošovice
Stolní hry, sál Maryčka. Kdo může, ať přinese libovolnou hru, podle svého
zájmu.
Výlet spojený s návštěvou Dolních Vítkovic.
V 9.05 hodin odjedeme linkovým autobusem z Autobusového nádraží ve
Frýdku-Místku přímo až na zastávku Ostrava, Dolní Vítkovice. (přípoj na tento
spoj je z Harendy-odjezd 8.25 a od Maryčky v 8.15)
Probíhající výstavy navštívíme společně nebo každý podle svého zájmu :
Zemědělství, 50 let Pivovaru Nošovice, Svět civilizace, Svět vědy a objevů, Svět
přírody nebo Večerníček-historie tvorby.
Exkurze v Marlence.
Ve 12.18 hod. od Maryčky (od kříže ve 12.20) pojedeme linkovým
autobusem přímo až na zastávku „Marlenka“. Exkurze- prohlídka nových
provozů Marlenky, včetně pohoštění , začíná ve 13.00 hodin.
Na exkurzi je nutné se přihlásit do čtvrtku 10.2. Přihlášky přijímá Vlasta, Jana,
Hanka a Jarek.
Bowling, Radegastův Šenk, Nošovice
Setkání u příležitosti MDŽ, sál Maryčka.
Bowling, Radegastův Šenk, Nošovice
Dvoudenní zájezd s programem a návštěvou vinného sklepa.
Sraz 6.20 hodin před budovou vlakového nádraží Frýdek.(na tento čas je
přípoj od Harendy v 5,39 a přípoj od Maryčky v 5.53).
Odjezd na společnou jízdenku vlakem v 6.31 z Frýdku, přes Ostravu a Brno do
Hustopečí. Nekupujte si jízdenky samostatně, zakoupíme společnou !!!
Program:
- Po příjezdu ubytování v Hustopečích (nocleh se snídaní)
1) Hustopeče, prohlídka sadu kvetoucích mandloní. Následně návštěva
„ Mandlárny“ s ochutnávkou mandlové kávy, čaje, mandlových sladkostí,
likéru a jiných mandlových specialit.
Cesta k mandloňovým sadům vede nenáročným terénem, tam a zpět celkem
5 km.
Pro účastníky, kteří nepůjdou k sadům, mohou navštívit Městské muzeum
v domě u Synků, pomník kvasinky vinné, apod.
2) Večer ve vinném sklepě s degustací vína a bohatým občerstvením.

Na zájezd je nutné se závazně přihlásit do 10.února a uhradit 1200,-Kč na
osobu.(Celkové náklady na osobu jsou 1900,-Kč, rozdíl hradí Senior klub.
Cena zahrnuje jízdné tam a zpět, nocleh se snídaní, degustace mandlových
specialit, večeři a vícechodové menu vč.degustace vín ve vinném sklepě, kde
je v ceně i neomezené množství nealkoholických nápojů a kávy).
Přihlášky a úhradu přijímá Vlasta, Jana, Hanka a Jarek.
Návrat v pátek 1.4. v odpoledních hodinách.
DUBEN
7.4. 14.30
14.4.
21.4.

15.00
9.38

28.4. 14.30
KVĚTEN
5.5.
7.57

19.5.

9.30

Úklid areálu Kamenité v rámci akce Ukliďme Česko.
Po ukončení úklidu opékání párků a občerstvení.
Bowling, Radegastův Šenk, Nošovice
Turistická vycházka: Komorní Lhotka, Řeka
V 9.38 od Maryčky linkovým autobusem na zastávku Dobrá, střed,
odkud jede ihned spoj do Hnojníku,obch.stř., přestup směrem do Komorní
Lhotky. Z náměstí půjdeme pěšky 6 km do cíle – do Řeky. Trasa je nenáročná.
Zpět z Řeky pojedeme autobusovými spoji.
Slet čarodějnic a čarodějů, grilování. Areál Kamenité.
Prohlídka města : Polský Těšín s průvodcem ( v českém jazyce),
Historie města, památné domy a zajímavosti.
V 7.57 odjezd linkovým autobusem od Maryčky do Frýdku, vlakové nádraží.
(Přípoj k Maryčce jede od Harendy v 7.44)
Z Frýdku v 9.08 vlakem do Českého Těšína (hromadná jízdenka vč. zpáteční)
Výlet do arboreta ve Staříči
V 9.30 odjedeme autobusem z Frýdku, vlakového nádraží do Staříče,
zast. U Brunclíků (přípoj : odjezd od Maryčky 7.56, odjezd od Harendy 8,25)
Bowling, Radegastův Šenk, Nošovice

26.5. 15.00
ČERVEN
2.6.
14.30
Smažení vaječiny, areál Kamenité
10.6. !!! 8.15 ! PÁTEK Výjezd autobusem na Lysou Horu, s průvodcem.
Sraz účastníků v 8.15 v Raškovicích u hotelu Ondráš.
(k Ondráši jsou přípoje školními autobusy)
Na akci je nutné se závazně přihlásit a uhradit zálohu 100,- Kč
do 24.února. Tato částka přispívá k částečné úhradě ceny za výjezd, který
stojí 349,-Kč. Přihlášky a úhradu přijímá Vlasta, Jana, Hanka a Jarek.
16.6.
Příprava na Den obce, který se bude konat v sobotu 18.6.
23.6. 6.31
Výlet na Šerák
V 6.31 odjezd vlakem z Frýdku, vlakového nádraží směrem na OstravuStodolní, přestup na rychlík do Zábřehu na Moravě, zde přestup směrem na
Ramzovou. Lanovkou na Šerák.( Přípoj od Harendy v 5.39, od Maryčky v 5.53)
Na výlet je nutné se přihlásit do 24.února a složit zálohu 200,-Kč. Tato
suma částečně přispívá na jízdné (350,-Kč) a platbu za lanovku (400,-Kč).
Přihlášky a zálohu přijímá Vlasta, Jana, Hanka a Jarek.
Při větším počtu přihlášených (cca 20 osob), objednáme malý autobus.
30.6. 15.00
Bowling, Radegastův Šenk, Nošovice.

