
HORY PRO RODIČE A DĚTI 
2. – 5. 2. 2023 

Zimní dny se blíží a s nimi i akce pro všechny severáky a jejich rodiče! Pojeďme vedoucí, rodiče a děti strávit společný 
prodloužený víkend o pololetních prázdninách na horách. Vydáme se do Jeseníků kousek od Malé Morávky/Rýmařova. 
Čeká nás lyžování, pro nelyžaře výlety zimní přírodou, a navíc pro zájemce nabízíme výuku lyžování. Nebude chybět ani 
společné bobování, dovádění na sněhu a večerní hry a zábava u krbu. Užijete si s dětmi víkend na čerstvém vzduchu, 
lyžování nebo pěší výlety a podle chuti i hry a dobrodružství. Také vám děti ukážou naše oddílové tradice a zvyky. 
 

ORGANIZACE 
Zázemí najdeme na Chatě Orientka poblíž Rýmařova. Chata nabízí pokoje různých velikostí, společenskou místnost, 

lyžárnu, vyhřívaný bazén a pro zájemce i saunu. Chata má ovšem omezený počet míst (50 + 5 pro vedoucí), takže kdo 

se dříve přihlásí, ten jede! 

Doprava tentokrát pouze po vlastní ose, ideálně autem. Na místo je špatná doprava vlakem i autobusem. Kdo by měl 

problém s dopravou autem, vyřešíme individuálně a zajistíme místa v autě domluvou. 

Stravování bude probíhat formou polopenze (snídaně a večeře), oběd na svahu v restauraci nebo na výletě.  

PROGRAM A HARMONOGRAM AKCE 
Hlavní náplní akce je lyžování. Okolí nabízí několik ski areálů – Stará Ves, Karlov pod Pradědem, Kopřivná. Pro nelyžaře 

okolí nabízí plno zajímavých tras přírodou v různé délce. 

Lyžování bude podle na vašich potřeb a zdatnosti. Neočekáváme, že budeme jezdit jako jedna velká skupina na jednom 

svahu, ale spíše rozmístěni po areálu každý podle svého uvážení. Pro zájemce nabízíme krátké výukové bloky lyžování 

zkušenými lyžařskými instruktorkami. 

Výlety pro pěší máme nachystány v různé délce, domluvíme se na místě na přesné trasy dle velikosti skupiny a vašeho 

přání. 

● ČTVRTEK: Odjezd z Brna a příjezd na místo ve večerních hodinách. Seznámení účastníků, ubytování v chatě, 

plán na další den a zábava dle libosti – hry, oheň, zpívání. 

● PÁTEK a SOBOTA: Lyžování a pěší procházka podle domluvy, pro zájemce výuka lyžování. V sobotu 

odpoledne/podvečer společné bobování, dovádění na sněhu a volno pro rodiče. Večer – hry, zpívání a zábava 

dle chuti. 

● NEDĚLE: Sbalení a úklid, pro zájemce lyžování a odjezd domů. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
ZAČÁTEK: Příjezd na místo nejpozději do 20 hodin. 

KONEC: Individuálně podle zájmu o lyžování, nejdříve po snídani. 

CENA: V ceně je započítaná strava a ubytování. Dopravu, skipasy a obědy přes den si platí každý sám. Část 

ubytování, stravování a materiálně technické zabezpečení máme hrazeno z dotace MŠMT.  

● Dítě 3–12 let 1600 Kč - (1200 Kč ubytování, 400 Kč strava) 

● Dospělý a děti starší 12 let - 1800 Kč (1200 Kč ubytování, 600 Kč strava) 

 

Chata má omezenou kapacitu, kterou není možné navýšit. Kdo se dříve přihlásí a zaplatí zálohu, ten jede!  

 

Přihlášku vyplňte pomocí google dotazníku a poté uhraďte na schůzce zálohu za každého účastníka 500 Kč. 

Po uhrazení zálohy bude vaše přihláška závazná. 

Více informací vám ráda poskytne Elis – elis.severka@gmail.com, 737 421 758  

 

https://www.orientka.cz/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2aeyz2Vu9D4NbB0wt2bqLOpovO2skUxVHtuux3iIR9SR1lg/viewform?usp=pp_url

