AKCE únor – září 2018
Masopustní veselí v Políkně – proběhne dne 17. února 2018
Milí kamarádi a milovníci zábavy, zvu Vás na masopustní veselici v maskách do Políkna v
Jižních Čechách, masky máme a proč právě sem? Seznámíme se s kamarády ze Soběslavi a
navážeme nová přátelství. Ale kromě veselí nás čeká i koupání v termálních lázních a nová
dobrodružství.
Pojedeme již v pátek 16. února odpoledne kolem 14:30 hod. Sraz je na Hlavním nádraží ve
vestibulu u odjezdů vlaků ve 14:30 hod.
Co s sebou: doklady a léky, teplé oblečení a boty, přezůvky do chalupy, toaletní potřeby,
pyžamo, spacák. Maximální počet účastníků je 8 osob.
Cena: 500 Kč – doprava, ubytování, strava, pedagogický dozor

Úterý 20. 2. 2018 - Zimní exkurze na letišti Václava Havla
Budeme se moci seznámit se zimní technikou, čímž rozumíme různé frézy, zametače,
odfukovače, sypače, radlice a další techniku, která je potřebná k úklidu letiště, nejen v
zimních měsících. Zaměstnanci nás seznámí se systémem úklidu při spadu sněhu, námraze i
s běžným úklidem letištních ploch a zázemí. Dostaneme se na plochu letiště, do
bezprostřední blízkosti letadel, která se připravují na odlet nebo právě přiletěla.
Autobusy letiště nás odvezou ke startovací a přistávací dráze, kde budeme pozorovat
letadla z několika metrů. Pokud bude mrznout, letadla zastavují před stratem na
odmrazovacím stání, potom můžeme pozorovat i odmrazování letadel. Během odpolední a
večerní exkurze poznáme, jak vypadá nádherně letiště za osvětlení.
Vstupné: 110 Kč od 16 hod. Exkurzi je potřeba dopředu zamluvit, prosím nahlaste se, kdo
budete mít zájem do 14. 2.2018 – suple@vsupleti.cz, 605 749 209
Ve středu 28. března 2018 od 15ti hodin se můžete těšit na prohlídku Národního
technického muzea v Praze, uvidíme např. historické automobily, motocykly, leteckou, lodní
či železniční dopravu i vývoje dopravy a společnosti a mnoho dalšího…. Přihlaste se prosím
do 28. 02. 2018, suple@vsupleti.cz, 605 749 209 - podrobnosti po přihlášení
Sraz 14:15 hod. na Florenci. Cena 50 Kč

Od 6. do 8. dubna 2018 plánujeme výlet na Pravčickou bránu – cena 1500 Kč zahrnuje
ubytování, stravování, dopravu, pedagogický dozor. Počet účastníků - 8 osob. Přihlaste se
prosím do 28. února 2018 – je potřeba zarezervovat ubytování, suple@vsupleti.cz,
605 749 209. Podrobnosti k odjezdu budou zaslány po přihlášení.

Pátek 20. dubna 2018 15:00 hod – návštěva jedinečné výstavy v Triloparku na Praze 4 –
uvidíme modely vyhynulých organismů v životní velikosti. Některé exponáty jsou sestaveny
do prehistorických výjevů (dioramat), aby se návštěvníci mohli stát „součástí děje“ a pocítit,
jaké to je – stanout tváří v tvář šavlozubému tygrovi, jeskynnímu lvovi, ocitnout se před
obřím prvohorním akváriem či uprostřed karbonského pralesa s třímetrovou
„mnohonožkou“, obří vážkou meganeourou a dalšími vyhynulými organismy. A aby naše
ruce nezahálely pokusíme se v dinosauří dílně vytvořit a vymodelovat např. dinosauří kostru,
zkusit modelování chybějících částí veliké dinosauří lebky, odlévání ze sady malých formiček
krásných zkamenělin a další...

Výstava bude super, přihlaste se do konce února, je nutné zamluvit místo v dílnách.
Od 28. dubna do 19. května 2018 s námi pojeďte do Štúrova.
V úterý 5. června od 15 hod - Království železnice – modelová výstava. Pojďme se podívat
na úžasný malý svět Království železnic v Praze 5. Uvidíte stovky metrů kolejí, desítky modelů
vlaků, modely aut, které si dávají přednost na křižovatkách, modely významných staveb a
míst České republiky a zažijete unikátní atmosféru střídání dne a noci.
Vstupné 160 Kč. Přihlaste se prosím do 28. 4. 2018, suple@vsupleti.cz, 605 749 209 podrobnosti po přihlášení.
Od 15. června – 17. června 2018 – výlet po okolí Berounska – navštívíme:
Hrad Červený Újezd prohlídka interiérů muzea českého venkova, zahrada se skanzenem
Sklářská huť Nenačovice u Berouna - prezentace ruční výroby skla, pohled na sklářské pece
Muzeum těžby a dopravy vápence - Skanzen Solvayovy lomy, které je tvořeno z bývalých
provozních a technologických budov a zrekonstruované úzkorozchodné lomové dráhy.
Nachází se uprostřed lesa v národní přírodní rezervaci Karlštejn u obce Bubovice.
Zastavíme se v medvědáriu v Berouně, nezapomeneme na hrad Točník a Žebrák, zámek
v Hořovicích s výstavou hraček.
Čeká nás Automuzeum Praga ve Zbuzanech u Prahy, které bylo založeno v roce 1957.

Muzeum patří mezi světově významná muzea a kulturní komisí UNESCO bylo zhodnoceno
jako třetí největší značková sbírka na světě. Muzeum prezentuje vývoj značky Praga od roku
1908 do 1989 a její veškerou produkci – osobní i nákladní automobily, motocykly, autobusy,
traktory, pluhy i silniční stroje. V automuzeu Praga najdeme více než 70 automobilů a dalších
dopravních prostředků. Sbírka je doplněna o velké množství technických, filmových,
fotografických a dalších dokumentů. Objevíme zde i další exponáty související se značkou
Praga, např. poštovní známky, odznaky, reklamní materiály, poznávací značky.
Cena výletu: 1500 Kč – zahrnuje ubytování, stravování, doprava, pedagogický dozor. Počet
účastníků 8 osob. Přihlaste se prosím do 28. 3. 2018 – je potřeba zarezervovat ubytování,
suple@vsupleti.cz, 605 749 209. Podrobnosti k odjezdu budou zaslány po přihlášení.
Od 26. června do 30. června sportovní klub Šuple jede na Speciální olympiádu do Brna.
Podrobnosti budou upřesněny.
Bude upřesněné datum: Návštěva Muzea Lužná u Rakovníka – pojedeme parním vlakem,
návštěva hradu Kokořín.
Léto se Šupletem – od 4. - 18. srpna 2018- Deštné v Orlických horách a Políkno v Jižních
Čechách.
A léto si prodloužíme pobytem v Chorvatsku od 2. do 28. září 2018 – najdete nás na ostrově
Pag, v kempu Straško u historického města Stará Novalja.
Jednodenní akce a víkendové akce v termínu říjen – prosinec budou upřesněny
9. 10. - 21. 10. 2018 – výlet - bude upřesněno

Za Šuple z. ú.
Šárka

