
 Plán  činnosti  klubu  seniorů  při  OSŽ  ŽST Nymburk  hl.n.    
na  rok  2020. 

 
 

1) Z
Zájezd do Kroměříže ve čtvrtek dne 14. května 2020. 
 
Program:  - prohlídka památek UNESCO dle vlastního zájmu, buď Arcibiskupského zámku 
                   s podzámeckou zahradou nebo Květnou zahradu Libosad. 
 
Odjezd vlakem Os 9481 z Nymburka hl.n. v  7.01 hod. - Kolín 7.28 / 7.38 hod. (R 885) - 
       Hulín 9.55 / 10.02 hod. (Os 13909) – Kroměříž příjezd 10.10 hod. 
   
Zpět odjezd vlakem Os 3919 z Kroměříže v 15.53 hod. - Hulín 16.01 / 16.04 hod. (R 884) – 
       Kolín 18.24 / 18.29 hod. (Os 5838) – Nymburk hl.n. příjezd 18.56 hod. 

 
           Přihlášky na tento zájezd nebudou evidovány, kdo přijde na vlak, tak pojede.             

 
 

2) Z
Zájezd do Jižních Čech se dvěma noclehy v rekreačním zařízení ZO OSŽ v 
Lásenici ve dnech 24. - 26. června 2020. 

         
          Program pro pobyt v rekreačním zařízení OSŽ v Lásenici nebude organizován. Každý 
          účastník si vyplní sám svůj volný čas mezi společnou snídaní a večeří podle svého 
          zájmu. 
  
          -    středa 24. června 2020. 
                 Odjezd vlakem Os 9111 z Nymburka hl.n. v 6,27 hod. -  Praha hl.n.  7.15 / 7.31 
            hod. (R 707) -  Veselí n.Luž. 9.22/ 9.43 hod. – Jindřichův Hradec, příjezd v 10.18 hod. 
            Přechod 3 min. na autobusové nádraží. 
                 Odjezd autobusem v 10.30 hod. ze stanoviště č.6 autobusového nádr. linkou J.Hradec -. 
            Třeboň – příjezd do Lásenice v 10.46 hod. Odvoz zavazadel z Lásenice do Hrbkova mlýna            
            bude zajištěn osobním automobilem. 
                 Přechod z obce Lásenice do t.zv. Hrbkova mlýna k ubytování (1,7 km – 30 minut). 
                 Společná večeře v 19. hod. 
  

-     čtvrtek 25. června 2020.                                                                                                                    
                 Po společné snídani v 7.00 hod. si bude možno zvolit vlastní program na celý den ( sběr 

           hub, turistika v okolí apod.) s návratem zpět do mlýna ke společné večeři na 19. hod. 
  
          -     pátek 26. června  2020. 
                 Po společné snídani v 7.00 hod. dopoledne odjezd do Nymburka. Odvoz zavazadel na 
           autobusovou zastávku v obci Lásenice bude zajištěn automobilem.    . 

Lásenice                     odj, 8.14 hod.          nebo pozdější odjezd z Lásenice v 9.50 hod. 
Jindř. Hradec          8.30 /  8.59 hod.                  Jindř. Hradec   10.05 / 10.59 hod. 
Veselí n.L.              9.27 /  9.36 hod.                   Veselí n.L.       11.27 / 11.36 hod.                                                                                                                                                 
Praha hl.n.           11.27 / 12.11 hod.                   Praha hl.n.      13.27 / 14.11 hod. 
Nymburk hl.n.  příjezd v 12.53 hod.                    Nymburk hl.n.  příjezd ve 14.53 hod.                  
                                                                                           

               Pro organizační zajištění počtu polopenzí v táboře pro všechny účastníky zájezdu 
           oznamte prosím předem svoji účast na zájezdu telefonicky na tel. číslo  607 661 807 
           a to nejpozději do pondělí 22.6.2020. 
  
               Členové cizích ZO OSŽ a jejich rodinní příslušníci budou platit za jeden den poskytnuté 
         polopenze 250,- Kč. 



 

   3)  Zájezd do Jánských Lázní a na Černou Horu ve středu dne 23. září 2020. 
          
        Program: výjezd lanovkou na Černou Horu a prohlídka Janských Lázní. 
 
        Odjezd vlakem R 921 v 6.55 hod. z Nymburka hl.n. - Trutnov hl.n. 9.20 / 9.41 hod. - 
    Svoboda n.Úpou 9.56 / 10.01 hod. BUS směr Vrchlabí ze stanoviště č.4 před nádražím - 
    Janské lázně Zátiší lanovka příjezd v 10.10 hod. 
        Přechod k dolní stanici lanovky a výjezd kabinovou lanovkou na vrch Ćerná Hora     
    (zpáteční jízdenka 200,- Kč, jezdí každých 30 minut). Pro zdatné turisty možnost 
    přechodu 8,2 km (2,5 hod.) dolů do Pece p.Sněžkou a zpět autobusem.   
 
        Odjezd autobusem z Janských Lázní Kolonáda v 15.40 hod. - Trutnov autob. nádr.   
    příjezd v 15.58 hod., přechod na vlakové nádraží 300 m, odjezd vlakem R 922 z Trutnova hl.n. 
     v 16.42 hod. - Nymburk hl.n. příjezd v 19.00 hod. 
    
          Přihlášky na tento zájezd nebudou evidovány, kdo přijde na vlak, tak pojede. 
         
 

   4)  Schůzka členů klubu seniorů ve středu dne 7. října 2020. 
 
        Naše setkání se bude konat od 14.00 hod. ve středu dne 7. října 20 v restauraci Dělnický 
dům v Nymburku. 
 

             Členové klubu seniorů  se zaplaceným členským  příspěvkem na rok 2020 budou mít    
     podávané občerstvení zdarma. 
 
             Pro organizační zajištění potřebného počtu občerstvení pro všechny účastní tohoto setkání 
     oznamte prosím svoji účast předem telefonicky nejpozději do pondělí 5.října 2020 na telefon   
     číslo  607 661 807.         
                

   5)  Zájezd do Chebu 10.12.2020. 
 
      Program výletu: projížďka Pendolinem a prohlídka centra Chebu vč. prohlídky předvánočních 
                                trhů. 
 
              Odjezd vlakem R 932 v 9.02 hod. z Nymburka hl.n. - Praha hl.n. 9.49 / 10.43 hod. (IC 512 
      Pendolíno Ostrava – Cheb, do Prahy hl.n. přijede v 10.19 hod.) - Cheb příjezd 13,24 hod. 
 
              Odjezd zpět vlakem Ex 561 z Chebu v 16.33 hod. - Praha hl.n. 19.17 / 20.11 hod. (R 953) 
      - Nymburk hl.n. příjezd ve 20.53 hod. 
   
      Přihlášky na tento zájezd nebudou evidovány, kdo přijde na vlak, tak pojede. 
         
       Nymburk, 12.1. 2020.                                                          Výbor Klubu seniorů 
                                                                                                 OSŽ  ŽST Nymburk hl.n. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
       
 
 
 
 
 
 



 Kromě výše uvedených akcí organizovaných naším Klubem seniorů se budeme moci zůčastnit i 
těchto plánovaných výletů, které budou zajišťovat partnerské Kluby seniorů OSŽ. 
 
1)  Zájezd vyhlídkovou lodí po Labi z Děčína do Drážďan, prohlídka atraktivních míst 
     v Drážďanech, odjezd zpět z Drážďan do Čech autobusem. Předpokládaný příspěvek účastníka   
     zájezdu na pořádanou akci bude asi 600,- Kč. 
     Datum výletu: předběžně červen 2020. 
     Pořadatel zájezdu: Krajská rada Klubu seniorů Středočeského kraje. 
 
2)  Dvoudenní zájezd na chatu Lok. Depa Nymburk do Albrechtic v Jizerských horách. 
     Datum výletu: předběžně září 2020. 
     Pořadatel výletu: Klub seniorů OSŽ Lokomotivní depo Nymburk. 
 
3)  Jednodenní zájezd do Plzně spojený s exkurzí do Pivovaru Prazdroj vč. degustace vzorků 
     vyráběných piv. 
     Datum výletu: 17. října 2020. 
     Pořadatel výletu: Klub seniorů OSŽ Lokomotivní depo Nymburk. 
 
 
Bližší informace k těmto plánovaným výletů partnerských organizací OSŽ vč. konkrétních pokynů 
k přihlášení na zájezd, budou vyvěšeny na nástěnce OSŽ při vstupu do administrativní budovy 
Železniční stanice Nymburk koncem měsíce dubna t.r., kdy již budou známy konkrétní podmínky k 
přihlášení se na jednotlivé plánované výlety. 
  


