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Barevný svět dětí, z. s., projekt Služby pro pěstouny 

                                           Klára Pěnkavová, koordinátor   

penkavova@barevnysvetdeti.cz 

            607 066 799  
Výlety 

Důležité informace o Výletech 2017 

Listopadový Výlet – pro školáky 
 Termín Výletu: 25. listopadu 2017 

 SRAZ PŘED VÝLETEM: Na I. P. Pavlova u KFC v 10:00 

 SRAZ PO VÝLETU: Na I. P. Pavlova u KFC v 18:00 

 Kam pojedeme: Na listopadovém Výletu půjdeme po stopách Indiana Jonese. Dobrodružná cesta 

nás zavede přes meandry Botiče k Milíčovskému lesu, místním rybníkům a minizoo, až do 

Průhonického parku.  

 Kdo pojede: Listopadový Výlet má na starosti jako hlavní vedoucí Jakub Kulhánek. Na Výlet se 

chystá také Ondřej Turek a koordinátorka Klára Pěnkavová Zveme na něj holky a kluky ve věku cca 

mezi 6 a 15 lety. Kapacita je stanovena na počet min. 15 a max. 30 dětí.        

 Doprava: Pojedeme MHD, takže Opencard nebo Lítačku sebou 

 Seznam věcí aneb Co sebou:  

 Sportovní oblečení a pevná sportovní obuv  

 Lehký batoh a na něm odrazkový pásek  

 Pláštěnku  

 Šátek 

 Baterku/čelovku  

 Láhev s pitím (1 - 1,5 l)  

 Oběd a svačinu na celý den 

 

Listopadový Výlet – pro předškoláky 
 Termín Výletu: 25. listopadu 2017 

 SRAZ PŘED VÝLETEM: v prostorách mateřské školky Smíšek na adrese Bělehradská 25, Praha 2 

v 10:00; cesta je stejná jako k nám do Barevného světa dětí, tedy na zastávku Nuselské schody 

tramvají číslo 6, 11, 14 

 SRAZ PO VÝLETU: v prostorách mateřské školky Smíšek na adrese Bělehradská 25, Praha 2 v 16:00 

 Kam pojedeme: Na náš první společný Výlet s předškoláky „pojedeme“ do Barevného světa dětí, 

resp. do krásných barevných prostor naší spřátelené organizace Smíšek. S dětmi si chceme užít 

hezkou sobotu, pohrát si, něco si vyrobit a navzájem se seznámit. V programu je počítáno 

s poobědovým spaním pro ty nejmenší   

 Kdo pojede: Výlet má na starosti jako hlavní vedoucí Zuzka Pelcová spolu ve dvojici s Adélou 

Ticovou. Na Výlet zveme kluky a holky ve věku cca 2-3 roky až 5-6 let. Kapacita je stanovena na 

počet max. 10 dětí.  

 Seznam věcí aneb Co sebou:  

 Pohodlné převlečení „na doma“ 

 Přezůvky 

 Pyžamo (pokud dítě chodí po obědě spát) 

 Oblíbenou hračku  

 Oběd (lze i v krabičce, možnost ohřátí) a svačinu na celý den 
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Důležité informace o Výletech 2017 

 

Prosincový Výlet – pro školáky 
 Termín Výletu: 9. prosince 2017 

 SRAZ PŘED VÝLETEM: Na Černém mostu u odjezdů směr Liberec v 9:40 

 SRAZ PO VÝLETU: Na Černém mostu u příjezdů v 18:05 

 Kam pojedeme: Do Liberecké iQLANDIE! Společně objevovat zajímavosti a krásu vědeckých 

pokusů. Pohrajeme si s látkou o extrémně nízké teplotě, dosahující téměř -200 °C nebo se naopak 

ohřejeme v záři plamenů různých teplot, barev a původů. Prostě si přivezeme plno výjimečných 

zážitků    

 Kdo pojede: Prosincový Výlet má na starosti jako hlavní vedoucí Ondřej Turek, dále podle počtu 

přihlášených dětí pojedou lektoři Jakub Kulhánek a Zuzka Pelcová.  

Na Výlet zveme holky a kluky ve věku cca mezi 6 a 15 lety. Kapacita je stanovena na počet  

min. 15 a max. 30 dětí.        

 Doprava: Bude zajištěna dopředu Barevným světem dětí. Pojedeme autobusem z Černého mostu 

přímo do Liberce (10:00 => 11:15), zpátky pak po stejné trase (16:40 => 18:05).   

 Seznam věcí aneb Co sebou:  

 Sportovní oblečení a pevná sportovní obuv  

 Lehký batoh a na něm odrazkový pásek  

 Pláštěnku  

 Malé kapesné 

 Láhev s pitím (1 - 1,5 l)  

 Oběd a svačinu na celý den 
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