
Den rodin 6. června 2015 

Srdečně Vás zveme na Den rodin s malým výletem a posezením. Můžete přijít s dětmi jakéhokoliv věku 

nebo i bez dětí. Akce je pořádána pro rodiny z Manželských setkání, ale je otevřená všem, takže můžete 

pozvat i své kamarády a známé. Navazujeme na dvě podařené akce z minulých let, takže doufáme, že se 

zúčastníte, i když tentokrát nezahajujeme plavbou parníkem . 

Sraz: Masarykovo nádraží v 9:30 ve vestibulu (hned za vstupem od zastávky tramvají a metra, vedle je 

kadeřnictví a casino, uvidíte nás podle velkého znaku YMCA) - tam proběhne registrace. 

Odjezd 9:51 

Jízdné si prosím zajistěte individuálně - na trati platí označené jízdenky a kupóny Pražské integrované 

dopravy (Opencard), děti do 6 let zdarma (náš spoj je ještě v pásmu 0) 

Cesta vlakem trvá 15 minut. Příjezd do stanice Praha, Běchovice v 10:06 (je možné se také připojit až tam) 

V Běchovicích začíná procházka spojená s „bojovkou“ – děti (klidně i dospělí) dostanou úkolový list a 

budou po cestě plnit zadané úkoly a odpovídat na otázky. 

Jedná se o trasu necelých šesti kilometrů, většina vede po cestách pro pěší mimo silnice, počítáme cca 2 

hodiny na cestu - vzhledem k tomu, že tam bude řada zastavení a úkolů. Pokud by někdo takovou trasu 

nezvládl, může po cestě nasednout na autobus 296 a dojet do zastávky Slatiňanská, čímž se dostane přímo 

k cíli. 

Půjdeme okolo Počernického rybníku, parku Rokytka a zámku v Dolních Počernicích (možnost zakoupení 

zmrzliny či občerstvení v restauraci Nota Bene), dále okolo menších rybníků Vidlák a Čeněk, dojdeme až ke 

kraji sídliště Černý Most II, podejdeme u IKEA pod silnicí Pražského okruhu a skončíme ve Chvalech 

v areálu Církve bratrské (Stoliňská 2502/41b) – pokud byste se nechtěli připojit k výletu, můžete okolo 

12:30 přijet rovnou sem (autobusem 196 od metra Černý Most). 

Tam je venkovní oplocený areál, kde budeme moci posedět na trávníku, popovídat si, strávit společný čas, 

opékat na ohýnku buřty, zazpívat si s kytarou atd. - Doporučujeme vzít s sebou deku nebo něco na sezení.  

K obědu bude připravena polévka, vše k opékání buřtů, zákusek, dobrá káva, čaj a nealko nápoj. Bude 

možnost si zakoupit pivo. Pokud potřebujete jiné občerstvení, doneste si jej sami.  

Cena za jídlo: 100 Kč dospělý, 50 Kč dítě (dotovaná cena) – uveďte na přihlášce, kolik objednáváte 

dětských a dospělých porcí. Toto občerstvení lze objednat do středy 3. června, pak už budeme 

objednávat a zajišťovat konkrétní počet porcí. 

Odpoledne si děti budou moci zahrát různé hry, bude i prostor pro fotbálek. Rodiny s malými dětmi ocení 

pískoviště se skluzavkou a houpačkou. Navíc několik minut chůze od areálu je Chvalský zámek, kam se 

můžete individuálně zajít podívat na hezkou interaktivní výstavu Ptačí svět a lastury všech moří. 

V případě špatného počasí se lze schovat v budově PTH, kde je i tělocvična. VEZMĚTE ALE PRO DĚTI 

PŘEZUTÍ S PODRÁŽKOU DO TĚLOCVIČNY, tam se ve venkovní obuvi nesmí!!! Raději i v případě 

slunečného počasí, možná některou aktivitu přesuneme dovnitř. 

Akce skončí v 16 hodin, hned u vstupu do areálu je zastávka autobusu 296, který vás zaveze k metru 

Černý Most (odjezdy 15:33, 15:53, 16:03, 16:33), nebo lze dojít k metru pěšky (cca 15 minut přes nákupní 

centrum Černý Most – zde je další možnost občerstvení) 

PO CELOU DOBU AKCE ODPOVÍDAJÍ ZA SVÉ DĚTI RODIČE!!! 


