
Březnové seniorské výlety 2019 

 
Čtvrtek  

 
7.3. 

odjezd 
 
v 
 
8:00 
 

Sklárny Bohemia Poděbrady  
 
Libice nad Cidlinou  Na tento březnový výlet se 

přihlašuje od 
ČTVRTKA 14. února 2019 

Čtvrtek  21.3. odjezd 
 
v 
 
8:00 
 

Ploskovice – zámek  
 
 
Litoměřice - město 

Na tento březnový výlet se 
přihlašuje od 
ÚTERÝ 26. února 2019 

Dubnové seniorské výlety 2019 

Čtvrtek 4.4. odjezd 
 
v 
 
8:00 

Zlatá Koruna - klášter 
 
České Budějovice  

Na tento dubnový výlet se 
přihlašuje od 
ČTVRTKA  7. března 2019 

Čtvrtek   23.4. odjezd 
 
v 
 
8:00 
 

Častolovice – zámek  
 
Choceň - město Na tento dubnový výlet se 

přihlašuje od 
ČTVRTKA  21. března 2019 



Květnové seniorské výlety 2019 

Čtvrtek  
 

2.5. 
 

odjezd 
 
v 
 
8:00 

 
Krásný dvůr - zámek 
 
Kadaň - město 

Na tento květnový výlet se 
přihlašuje od 
ČTVRTKA 4. dubna 2019 

Úterý 7.5. odjezd 
 
v 
 
8:00 
 
 

 
Kašperk - hrad 
 
Sušice – město  
 

Na tento květnový výlet se 
přihlašuje od 
ÚTERÝ 23. dubna 2019 

Středa 
až 
pátek  
 

15. 5. 
až 
17.5. 

7:30 JESENICKO  
Tradiční družební zájezd do Jeseníků 
Cena 1000 Kč (cesta, plná penze, 
ubytování v hotelu Zlatý Chlum 
v Jeseníkach…)  

Na tento květnový výlet se přihlašuje od  
ČTVRTKA 4. dubna 2019 
Zájemci budou vylosování a jména vyvěšena 
v Infocentru ÚMČ Praha 1  
od čtvrtka 2. 5. 2019 

 

Odjezd autobusu od hotelu Intercontinental v Pařížské ulici č.p. 30 
 

Pro velký zájem o seniorské výlety sdělujeme, že se senior může přihlásit pouze na 1 výlet v daném měsíci a 

upřednostněni budou ti, kteří se nezúčastnili minimálně 3 posledních výletů. V první možný den přihlášení 

na daný výlet bude přihláška umožněna jen těm, kteří neabsolvovali minimálně dva poslední výlety. 

Všem ostatním bude přihláška otevřena týden od prvního možného data přihlášení na daný výlet. 



Tímto se chceme vyhnout frontám v den přihlašování a vyhrazujeme si možnost daného seniora z výletu 

odhlásit, pakliže by nesplňoval výše zmíněné podmínky. Děkujeme za pochopení.  

Přihlašování pouze osobně přes podatelnu ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, odhlašování stejným 

způsobem, popř. telefonicky: 221 087 280, 221 097 300. 
 

VÝLETY JSOU ORGANIZOVÁNY ZDARMA A POUZE PRO OBČANY 

SENIORSKÉHO VĚKU S TRVALÝM BYDLIŠTĚM NA PRAZE 1  

/doprava, návštěva objektů, oběd, služby…./ 

Den před odjezdem výletu je možné zavolat Mgr. Karla Ulma a zeptat se, zdali se 

neuvolnilo místo. 

Mgr. Karel Ulm, MPA , koordinátor výletů, tel.: 777 161 539 

 


