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AKCE NA PROSINEC
ADVENTNÍ TOULKY PRAHOU – 7. 12. 2019
Další z Rodinných výprav se za poslední léta stala tradicí. Předvánoční Praha má neopakovatelnou atmosféru.
Tentokrát se budeme snažit vhodně skloubit staré s novým. Prohlédnete si tak interiér pozoruhodného kostela
Nanebevzetí P. Marie a sv. Karla Velikého na Karlově a exteriér unikátní Hlávkovy porodnice U Apolináře,
projdeme si část malé Strany a zastavíme se u obnovené Lennonovy zdi. V Galerii tančící dům navštívíme
výstavu skla Bořek Šípek/Retrospektiva… Určitě si také zajdeme prohlédnout vánoční strom na Staroměstském
náměstí. Přihlášky nejpozději do 2. 12. 2019!
S sebou: občerstvení, drobné kapesné, kopii průkazu pojištěnce
Cenu upřesníme.
Bližší informace u V. Jiřičky
ADVENTNÍ KRAKOW - sobota 14. 12. 2019
Chcete vidět historické památky ve „vánočním kabátě“, projít tradičními Adventními trhy a zažít nefalšovanou
pohádkovou předvánoční atmosféru? Pak se určitě s Jedničkou vypravte do polského Krakova! Čeká nás
návštěva Hlavního krakovského náměstí, který se na pár týdnu promění v tzv. Adventní městečko, které
poznáte nejen podle výzdoby a stánků ale také podle vůně svařeného vína, jehličí a včelího vosku. Zájemci
mohou při procházce městem v doprovodu průvodce vidět hrad Wawel, baziliku, tržiště Sukiennici nebo kostel
Panny Marie.
S sebou: platný cestovní doklad, jídlo a pití na celý den, vhodnou obuv a oblečení a kapesné na útratu.
Cena: 750 Kč dospělý a dítě nad 12 let, 690 Kč dítě do 12 let (cena zahrnuje dopravu a služby průvodce)
Přihlášky a platby nejpozději do 8. 12. 2019.
Další informace u Mgr. Ivety Hanušové
PŘIPRAVUJEME NA LEDEN:
25. 1. Rodinné výpravy – Tajný výlet – opět několik překvapivých cílů pro mladší i starší účastníky
26. 1. Karneval
Pololetní prázdniny:
31. 1. Pololetní turnaj v bowlingu
31. 1. Pololetní prázdniny v Jedničce
31. 1. Výlet do Prahy – Galerie ocelových figurín

