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 Hory 2018 

Vážení kamarádi, přátelé, známí i neznámí, 

zima se opět blíží a s ní i oblíbené radovánky na sněhu.  Po velmi dobré zkušenosti z roku 2017, kdy z 

pobytu v roubence pana Krčka v Orlickém Záhoří jsme i pro rok 2018 připravili zimní sportovně 

relaxační soustředění na témže místě. Toto soustředění je vhodné pro děti a mládež od 8 do 26 let, 

přijaté i biologické děti, začátečníky i pokročilé, lyžaře i snowboardisty, carvery i klasiky, nebo i jen 

klouzače a bobisty. 

 Termín opět koresponduje s termínem jarních prázdnin Kraje Vysočina a pojedeme od soboty 

24.2.2018 do soboty 3.3.2018 tedy na celý týden. Nástupní místa: Nová Cerekev, Humpolec, 

Havlíčkův Brod, Ždírec nad Doubravou popř. kdekoliv po cestě při individuální domluvě. 

Přímo v obci jsou tři vleky, nicméně se nám vloni osvědčilo jezdit do nedalekého střediska Říčky v 

Orlických horách, které má mj. nejmoderněji vybavenou lyžařskou školu s areálem pro začátečníky, 

který máme možnost také užívat.  

Cena je stanovena na 5700,- Kč a zahrnuje cestu z Vysočiny na místo činu a zpět, ubytování 

stravování, platbu za vleky či areál lyžařské školy, pedagogický a zdravotnický dozor, instruktory 

lyžování, carvingu, snowboardingu a tu a tam i nějakou pochutinu pro radost. 

Kdo má s námi uzavřenou Dohodu o výkonu PP těm uhradíme polovinu ceny tak, aby jim zbyla 

nároková roční částka i na letní respit a zbytek nutno doplatit z vlastních prostředků. Pro ostatní 

účastníky není problém, abychom vystavili fakturu pro jejich dohodovou organizaci po skončení akce 

a řešit to bezhotovostně. (nutno však domluvit, v jaké výši tuto aktivitu vašich dětí podpoří, zbytek 

třeba uhradit buď na účet - viz níže nebo v hotovosti při odjezdu). 

Rezervační poplatek na jednoho účastníka činí 700 Kč a je třeba ho zaslat po přihlášení na účet 

247830604 / 0300. Výzvu k platbě obdržíte na základě zaslané přihlášky. 

Bližší informace obdrží přihlášení cca 20 dnů před odjezdem. Počet míst je omezen, proto pořadí 

došlých přihlášek a zaplacení rezervačních poplatků rozhoduje o přijetí. Přihlášky bereme jen do 

vyčerpání kapacity zájezdu, což je 18 účastníků, proto neváhejte a ozvěte se včas. 

Na setkání s vámi se těší Aleš a Monika Dietrichovi, představitelé organizace  
Pěstounské rodiny Kraje Vysočina, z.ú. 
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