LISTOPAD 2017
SOBOTA 4. LISTOPADU
POHÁDKOVÝ LES „CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 MINUT“ 2 km
VÝSTAVA ZÁMECKÉ IMAGINÁRIUM BRATŘÍ FORMANŮ
MUZEUM ROZTOKY U PRAHY
Těšit se můžete na originální hry a herce v krásných kostýmech. Na všechny děti čekají v cíli dárky.
Výstava oživuje výtvarné objekty, loutky, obrázky a divadelní dekorace. Dovednost tvůrců však míří jako
oko ostrostřelců na hravost a představivost návštěvníků výstavy. Do této výstavy smíte vstoupit jako do
výtvarné herny, oživlé divadelní dekorace nebo laboratoře geniálního vynálezce, který vás nechá objevit
krásy a taje světa vašima vlastníma očima.
Odjezd vlakem v 9.43 hod., sraz u nádraží v 9.20 hod., příjezd v 16.03 hod. Cena pro turisťáčky 150 Kč,
ostatní 180 Kč. Nezapomenout turistický deník!!! Vhodné oblečení, jídlo a pití.

SOBOTA 11. LISTOPADU
STARÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD V BUBENČI
PROHLÍDKA TECHNICKÉHO ZÁZRAKU
VÝŠLAP NA VRCH BABA
Stará čistírna odpadních vod v Praze - Bubenči je významným dokumentem historie architektury, techniky a
vodohospodářství. Byla postavena v letech 1901 – 1906 a k čištění odpadních vod sloužila až do roku 1967.
Mimo samotné prohlídky nás čeká jízda na raftu v podzemí /plavba na převozníkově prámu/.
Název skalnatého vrchu Baba nad levým břehem Vltavy se objevuje už v 15. století. Pod návrším Baby byla
v 16. století založena nová osada Podbaba. V roce 1600 se skládala z mlýna, krčmy a čtyř chalup. Známý
objekt nad Babskými skalami byl podle jedné verze postaven v 19. století přímo jako romantická zřícenina,
podle jiné verse se jedná o zbytek budovy dávného viničního lisu, obdobu trojské usedlosti Sklenářky.
Odjezd vlakem v 8.43 hod., sraz u nádraží v 8.20 hod., příjezd v 16.33 hod. Cena pro turisťáčky 120 Kč,
ostatní 150 Kč. Vhodné oblečení, jídlo a pití. Turistický deník!!!

SOBOTA 25. LISTOPADU
ŠLAPEME Z KLÁNOVIC NA ZÁMEK CHVALY 8 km
KRTEK SLAVÍ 60. NAROZENINY
Víte o tom, že oblíbený Krteček Zdeňka Milera slaví letos již 60. narozeniny? A kde jinde slavit tak
významné výročí než na Chvalském zámku. Zámecká kočárovna se proměnila na kino, kde promítáme filmy
o Krtkovi. Ze sklepení se stala velká interaktivní herna, neboť je věnováno výstavě Zdeněk Miler dětem.
Mezi panely ve tvaru otevřené knihy s replikami ilustrací na děti čekají skládačky, puzzle, kostky, skládací
raketa nebo bludiště. Za splněné úkoly si děti dávají do katalogu razítka. A co nabízí 1. patro zámku?
Můžete zde obdivovat originální ilustrace ze společné knihy Zdeňka Milera a Kateřiny Miler „Krtek a rybka“
i první příběhy paní Krtečkové, originální ilustrace první samostatné knihy K. Miler „Krtek na návštěvě“.
Kateřina Miler zde prezentuje ukázky své volné tvorby a představuje i modrého medvěda Baribala, svou
původní pohádkovou postavu. Z Klánovic dojdeme na zámek Chvaly. Zpět dopravou.
Odjezd v 8.43 hod., sraz u nádraží v 8.20 hod. příjezd v 15.03 hod. Cena pro turisťáčky 80 Kč, ostatní 110 Kč.
Jídlo a pití.

NEDĚLE 26. LISTOPADU
KINO KLÁNOVICE „PŘÍŠERÁKOVI“
Animovaná rodinná komedie o prokletí, které možná pomůže jedné ne právě spokojené rodince najít
štěstí. Wishbonovi nejsou právě šťastná rodinka. Máma Emma má knihkupectví, které je před krachem,
táta Frank je přepracovaný a každý den trpí pod tyranským šéfem. Dcera Fay je nešťastná, stydlivá
teenagerka a syn Max je sice matematický genius, ale ve škole ho ostatní šikanují. Jenže ty opravdové
trable Wishbonovy teprve čekají. Mámu Emmu si totiž jako svou budoucí partnerku vyhlédnul samotný
hrabě Dracula. Pošle zlou čarodějnici Babu Yagu, aby Emmu proměnila v upírku. Yaga však nedopatřením
změní i zbytek rodiny v příšery. Frank se stává Frankensteinovým monstrem, Fay se promění v mumii a
malý Max v mocného vlkodlaka. Rodina monster se vydává po stopách čarodějnice s jediným cílem: přinutit
ji, aby odčarovala prokletí a vrátila jim lidskou podobu. Cesta za rodinným štěstím je však plná úskalí a
ostrých špičatých zubů...
Odjezd vlakem v 15.13 hod., sraz u nádraží v 14.50 hod., příjezd v 18.03 hod. Cena 140 Kč.
ZÁJEMCI SE NAHLÁSÍ A ZAPLATÍ NEJPOZDĚJI DO 22.11.2017!!!
INFO Olča 602681878

