Plán akcí na 2.pololetí 2022, Senior klub Vyšní Lhoty
SRPEN
11.8. 15.00 Bowling, Radegastův šenk Nošovice
18.8.
8.20

25.8.

6.14

ZÁŘÍ
1.9.
6.58

8.9.

15.00

15.9. 15.00
22.9.

Ostravice: prohlídka dřevěných soch v centru obce a návštěva Beskydského
pivovárku (Zdeňka)
odjez od Ondráše z Raškovic do Frýdlantu n.O., železniční stanice
9.16 odjezd vlakem z Frýdlantu n.O. do Ostravice
Cílem celodenního výletu je Svatý Hostýn: Kromě basiliky a křížové cesty je
zde vodní kaple s vývěrem zázračné vody, lesní hřbitov, rozhledna. Možné je
navštívit i Svatohostýnské muzeum v prostorách Jurkovičova sálu a areálu
poutních domů. (Hanka)
odjezd autobusem z Frýdku-Místku, autob.stanoviště s přestupy až na Hostýn
Přípoje na tento spoj odjíždí od Harendy v 5.34, v 5.39 je U kříže, v 6.00
dojede na autob.stanoviště. Na tento spoj přesednou U kříže ti, kteří jedou
ze zastávek Pod Prašivou a od Maryčky (odjíždí v 5.14, U kříže je v 5.17).
Výlet do Rožnova pod Radhoštěm. Prohlídka Jurkovičovy rozhledny (pěšky 1,7 km)
následně návštěva Valašského muzea v přírodě (Milena, Zdeňka, Hanka)
odjezd linkového autobusu od Maryčky do Frýdku-Místku, autobusové stanoviště
7.30 odjezd z aut.stan. F-M do Rožnova pod Radhoštěm
Zpět z Rožnova p.R. v 16.05, příjezd do V.Lhot v 17.45.
Bowling, Radegastův šenk Nošovice
Loučení s létem, posezení s občerstvením (Hanka, Vlasta, Mirek)

Posezení v hospůdce Kačabar v Dobré (Vlasta)
13.13 odjezd linkovým autobusem od Maryčky do Dobré, zast. železniční stanice
(ve 12.39 jede od Harendy přípoj k Maryčce)

29.9.
6.58

ŘÍJEN
7.10.
POZOR
PÁTEK 8.32

Flora Olomouc – Oslava podzimu, jeho barevnosti a plodin (Majka, Vlasta)
odjezd linkovým autobusem do Frýdku-Místku, autobusové stanoviště
7.35 odjezd z aut.st. F-M autobusem RegioJet do Olomouce
Návrat do V.Lhot kolem 18-té hodiny.
POZOR: na zájezd je nutné se přihlásit do 18.8. a uhradit zálohu 200,-Kč (vstupné
160,- a částečná úhrada dopravy autobusem RegioJet)
Turistický výlet na Doroťanku. Délka trasy cca 10-12 km. (Milena, Majka, Hanka)
Z Visalají cestou na Bílý kříž a Doroťanku, stejnou cestou zpět.
odjezd link.autobusem z Raškovic od Ondráše na Visalaje
Přípoje: 7.44 odjezd od Harendy linkovým autobusem
8.13 odjezd link.autobusem z V.Lhot od Maryčky do Raškovic
Návrat do V.Lhot v 16.30

13.10.
6.55

Celodenní turistický výlet na Soláň. Délka trasy cca 8 km. (Zdeňka)
Procházka z Čartáku na Soláň a dál dle situace do Horní Bečvy nebo Karlovic.
odjezd linkovým autobusem z V.Lhot od Maryčky do F-M, autobus.stanoviště
7.30 odjezd link.autobusem směr Rožnov p.Radh.
Návrat do 20.00 hodin.

19.10. 15.00 Bowling, Radegastův šenk Nošovice
POZOR - STŘEDA
27.10.

Včelařské muzeum v Chlebovicích. Ojedinělá sbírka včelařských potřeb
vč.patentu Marie Terezie. Prohlídka s průvodcem. (Hanka, Vlasta)
13.13 odjezd linkovým autobusem z V.Lhot od Maryčky do F-M, vlakové nádraží
14.02 odjezd z F-M od vlakového nádraží místní dopravou
do zastávky Chlebovice, kostel. Návrat do V.Lhot po 18-té hodině
Závazné přihlášky do 13.10. (Vlasta, Hanka, Jarek, Jana)

LISTOPAD
3.11. 15.00

10.11. 15.00

Stolní hry a beseda s řezbářem a tvůrcem loutek ze dřeva p.Poláškem z Vyšních Lhot
Setkání se koná v novém Komunitním centru v budově Mateřské školy. (Jana, Vlasta)
Tradiční Svatomartinská husa, společné posezení s programem
Sál restaurace Maryčka
Přihlásit se je nutné do 20.října a uhradit zálohu 150,- Kč. (Vlasta, Jarek, Hanka, Jana)

17.11. 15.00 Bowling, Radegastův šenk, Nošovice
24.11. 14.30 Vánoční tvoření, nápady, inspiraci a různý materiál s sebou. (Majka, Vlasta)
Sál restaurace Maryčka
PROSINEC
1.12. 15.00 Mikulášské posezení, zábava, kvízy, tombola, kolo štěstí, občerstvení (Hanka, Mirek,
Vlasta). Sál restaurace Maryčka.
Každý účastním přinese dáreček do tomboly !!!

8.12.

15.00 Bowling, Radegastův šenk, Nošovice

22.12.

Předvánoční výšlap na Prašivou
Účastníci si vyberou jednu z možností:
9.00 sraz na rozcestí u Jarka K. a společný výšlap z Kamenitého (Jarek)
nebo 9.00 sraz na zastávce Pod prašivou a společně cestou na Prašivou (Vlasta)

29.12. 15.00 Tradiční posezení s cukrovím (Vlasta)
Komunitní centrum v budově Mateřské školy

Poznámka: barevné rozlišení je pouze z důvodu lepší přehlednosti a oddělení jednotlivých akcí.

