
 

 Plán  činnosti  klubu  seniorů  při  OSŽ  ŽST Nymburk  hl.n.    
na  1. pololetí 2021. 

 
 

1) Zájezd do Kroměříže ve středu dne 2.června 2021. 
          Program:  - prohlídka památky UNESCO Květná zahrada Libosad, 

                 - podzámecká zahrada Arcibiskupského zámku.  
                  
Odjezd vlakem Os 9481 z Nymburka hl.n. v  7.01 hod. - Kolín 7.26 / 7.34 hod. (R 885 
Slovácký expres) -  Hulín 9.55 / 10.02 hod. (Os 13909) – Kroměříž příjezd 10.10 hod. 
   
Zpět odjezd vlakem Os 3983 z Kroměříže v 15.43 hod. - Hulín 15.51 / 15.54 hod. (R 
884 Slovácký expres) –  Kolín 18.24 / 18.32 hod. (Os 5838) – Nymburk hl.n. příjezd 
18.56 hod.  

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

 

2) Zájezd do Jižních Čech se dvěma noclehy v našem rekreačním zařízení 
ZO OSŽ v Lásenici ve dnech 23. - 25. června 2021.  

         
          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 sebe. 
         -    středa 23. června 2021.  
                 Odjezd vlakem Os 9111 z Nymburka hl.n. v 6.24 hod. -  Praha hl.n.  7.15 / 7.28  
            hod. (R 707 Lužnice) -  Veselí n.Luž. 9.22/ 9.43 hod. (Os 8308) – Jindřichův Hradec,  
            příjezd v 10.18 hod. 
            Přechod 3 min. na autobusové nádraží. 
            Odjezd autobusem v 10.30 hod. ze stanoviště č.6 autobusového nádraží linkou směr  
            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 24. června 2021.                                                                                                                    
                 Po společné snídani v 7.00 hod. vlastní program na celý den ( sběr hub, turistika v  
              okolí apod.) s návratem zpět do mlýna ke společné večeři na 19. hod. 
  
          -     pátek 25. června  2021. 
                 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 9.22 hod. 
Jindř. Hradec          8.30 /  8.59 hod.                  Jindř. Hradec     9.40 / 9.46 hod. 
Veselí n.L.              9.27 /  9.36 hod.                   Veselí n.L.       11.18 / 10.36 hod.                                                                                                                                                 
Praha hl.n.           11.39 / 12.09 hod.                   Praha hl.n.      12.33 / 13.09 hod. 
Nymburk hl.n.    příjezd v 12.53 hod.                   Nymburk hl.n.  příjezd ve 13.53 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 21.6.2021.  
           Nymburk, 17.5. 2021.                                                          Výbor Klubu seniorů                                                                                                                      
                                                                                              OSŽ  ŽST Nymburk hl.n. 


