
Tylova 248, Polička 572 01

T: +420 731 598 763
E: od@pol.hk.caritas.cz

www.policka.charita.cz

V červnu se společně chystáme na třídenní pobyt v přírodě. Vyrazíme auty do Bolešína,
krásné vesničky v chráněné přírodní oblasti Svratecké hornatiny. Je to místo obklopené
nádhernou přírodou a v jeho blízkém i vzdálenějším okolí se nachází také mnoho kulturních
památek a přírodních krás.

Termín: 10. – 12. června 2022 (pátek - neděle)

Ubytování: Penzion u Šikulů, Bolešín (www.bolesin.cz)

Základní cena (peníze vybírané předem):
• Ubytování: 2 x 390 Kč = 780 Kč
• Strava: 110 Kč (pátek – večeře)

200 Kč (sobota – snídaně a večeře)
215 Kč (neděle – snídaně a oběd)

• Doprava (benzín) dle rozpočtení na osobu 145 Kč
• Celkem: 1450 Kč

Ostatní náklady dle vlastního uvážení:

• peníze na jídlo a pití nad rámec zaplacené stravy

• peníze na další nákupy, vstupné apod. (bude upřesněno)

Doprava: Charitními a dušeprostorovými automobily,

Přihlášky: Písemná přihláška s platbou zálohy 750 Kč do 20. května!
Druhá splátka (700 Kč) se odevzdává v den odjezdu!

V případě odhlášení po 20. květnu bude účtován storno poplatek ve výši 200 Kč.



www.duseprostor.cz
605 541 805

Orientační program pobytu

1. den (pátek 10. 6.)

• Odjezd z Poličky v brzkých odpoledních hodinách (cesta cca 30-40 min.)
• Po příjezdu na místo: ubytování + procházka (Koroužné – štoly)
• Další program dle dohody

2. den (sobota 11. 6.)

• Celodenní výlet Bystřice nad Pernštejnem
• Společenské hry / bazén/ volná zábava
• Večer: táborák

3. den (neděle 12. 6.)
• Dopolední výlet na Zubštejn

• Odhlášení z ubytování, po obědě odjezd z Bolešína
• Příjezd do Poličky v odpoledních hodinách + rozvoz dle potřeby

Bližší informace:

Jana Dobrovolná (tel: 731 598 763, e-mail: jana.dobrovolna@pol.hk.caritas.cz)
Štěpán Plecháček (tel: 605 541 805, e-mail: duseprostor@gmail.com)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jméno účastníka: ……………………………………………………………………….

Záloha ve výši 750Kč odevzdána dne: …………………………………… ......................................

PODPIS ÚČASTNÍKA: ……………………………………………………………………….

Doplatek ve výši 700 Kč odevzdán dne: ………………………………………………………………………

Poznámka: Přihlášku spolu se zálohou odevzdávejte pracovníkům Otevřených dveří
nebo členům DušeProstoru.

Duše
Prostor, z. s.


