
   PPPRRROOO   VVVŠŠŠEEECCCHHHNNNYYY   BBBiiiSSS   (((BBBOOOHHHEEEMMMIIIAAA   IIINNNSSSTTTIIITTTUUUTTT   SSStttuuudddeeennntttsss))),,, 
KKKTTTEEEŘŘŘÍÍÍ      MMMAAAJJJÍÍÍ      RRRÁÁÁDDDIII      HHHOOORRRYYY      AAA   CCCHHHTTTĚĚĚJJJÍÍÍ      SSSIII                  
SSSPPPOOOLLLUUU      UUUŽŽŽÍÍÍTTT   ZZZÁÁÁBBBAAAVVVUUU      NNNAAA      SSSNNNĚĚĚHHHUUU      (((PPPOOOKKKUUUDDD   

PPPÁÁÁNNN   BBBŮŮŮHHH   NNNAAADDDĚĚĚLLLÍÍÍ)))         III      JJJIIINNNDDDEEE   ………   

………vvv   dddooobbběěě   pppřřřeeedddvvvááánnnooočččnnnííí,,,   jjjaaakkkooo   rrrooozzzlllooouuučččeeennnííí   
ssseee   ssstttaaarrrýýýmmm   rrroookkkeeemmm   ………   

                        ………vvveee   ŠŠŠPPPIIINNNDDDLLLEEERRROOOVVVĚĚĚ   MMMLLLÝÝÝNNNĚĚĚ   

KKKdddyyy:::               999...   aaažžž      111111...   PPPRRROOOSSSIIINNNCCCEEE   222000000555                          
PÁTEK ráno až NEDĚLE večer 

KKKdddeee:::               ŠŠŠpppiiinnndddllleeerrrůůůvvv   MMMlllýýýnnn   –––   hhhooorrrssskkkááá   bbbooouuudddaaa   HHHrrrooommmooovvvkkkaaa      
Chata přímo u jednoho z lyžařských vleků s přímou návazností na areál Svatý Petr, 5 minut chůze od 

centra Špindlu, 740 m.n.m. s krásným výhledem na Krkonoše 

JJJaaakkk:::         ssspppooollleeečččnnněěě   aaauuutttooobbbuuussseeemmm   (((bbbuuudddeee   uuupppřřřeeesssnnněěěnnnooo   pppooozzzddděěějjjiii)))                       
Od budovy školy – Tuklatská 3,  odjezd pátek v 9,00 hod., příjezd neděle cca 20 hod. 

 

ZZZaaa   kkkooollliiikkk:::         111222000000,,,---KKKččč            sss      pppooolllooopppeeennnzzzííí         aaa         dddoooppprrraaavvvooouuu   
V ceně ubytování vícelůžkové pokoje, polopenze (snídaně formou bufetu, večeře menu: večeře pátek až 
snídaně neděle, autobusová doprava tam i zpět ). V ceně není zahrnuto pojištění a další zábava dle 
inspirace níže uvedené (vyjma té z vlastní produkce), vleky, sáňkařská dráha, půjčovné lyží atd.- 

vezměte si  kapesné: doporučujeme minimálně 500-800,-Kč  (ceny ve Špindlu jsou vysokohorsky – 
velkoměstské)  

CCCooo   tttaaammm:::   lyžování a prknování celodenní permanentka cca 500,- Kč, 4 km sáňkařská dráha ze Špindlerovky 

(190 – 230,-Kč), plavání (Aquapark – Vojenská zotavovna Bedřichov 100,- Kč/90 min a nově otevřené aquacentrum v centru),    
procházky okolím a centrálním Špindlem zdarma (bude-li chuť a dobré počasí), večer  hudba, DISCO  , posezení nad šálkem 
horké kávy či grogu nebo studeného vína či piva , přímo v chatě stolní tenis, billiard, sauna, solarium, krb,…  

Vezměte si lyže -  dle vlastního uvážení, tloušťky sněhové pokrývky a peněženky, možnost půjčoven lyží a snowboardů ve Špindlu, 
běžky  raději nikoliv –  v prosincovém  období   zákaz  hřebenových  tůr  - ztráty  studentů  nejsou  povoleny!!! ) ,     Hudební   
nástroje  se  vždy  hodí (kromě  bubnů),  REALIZACE akce  PŘI MINIMÁLNÍM POČTU 30 bisaček či biSáků  

PPPrrroooččč   jjjeeettt:::    111000000   dddůůůvvvooodddůůů   uuurrrčččiiitttěěě   nnnaaallleeezzznnneeettteee   sssaaammmiii                           

111000111...   dddůůůvvvoooddd:::jedinečná šance, jak vidět sebe i učitele trochu jinak 111000222...   dddůůůvvvoooddd:::  vydatně si okysličit mozkové 
buňky před dalším náročným studiem (nezávislé doporučení ředitelství  BOHEMIA INSTITUTU) 

PŘIHLÁŠKY: 

NNNEEEJJJPPPOOOZZZDDDĚĚĚJJJIII   dddooo   ssstttřřřeeedddyyy      222333...111111...   vvvčččeeetttnnněěě   ppplllaaatttbbbyyy   nnnaaa s   sstttuuudddiiijjjnnnííímmm   ooodddddd......   
RRRezervace hotelu je omezena pouze do tohoto data !!!  


