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   Nabídka  rekreací OO č. 2 
 Doly Bílina na léto a podzim 2010  

 
Rekreační st ředisko MLADOTICE  

Okres Plze ň sever, chaty jsou 2, 3 a 4 l ůžkové, st ředisko se nachází na louce mezi 
lesy,  u řeky St řely.   Doprava do RS zajišt ěna autobusem, poplatek za dopravu 100,- K č  

    na osobu ( d ěti do 3 let doprava zdarma bez nároku na sedadlo) .  
   Je možno vzít sebou psa, pouze do ur čených chat  14,18,22,26  
    ( poplatek 50,- K č/den ).  

Termíny:              
od: do: 
26.6. 10.7, 
10.7. 24.7. 
24.7.  7.8. 
 7.8. 21.8. 
21.8. 28.8. 
28.8.  4.9. 
 4.9. 11.9. 
11.9. 18.9. 
18.9. 25.9. 
25.9.   2.10. 
 
  
Ceny rekreace 
 
         7 DNÍ         14 DNÍ  
 dosp ělý dít ě 3-12 let dosp ělý dít ě 3-12 let 

Zaměstnanec  1 033,- 670,- 2 066,- 1 340,- 
Cizí 2 133,- 1 870,- 4 266,- 3 740,- 
 
 
RS Mladotice chaty č. 1 – č. 10, 11,12,15 
 
     7 DNÍ         14 DNÍ  
 dosp ělý dít ě 3-12 let dosp ělý dít ě 3-12 let 

Zaměstnanec  1 233,- 870,- 2 466,- 1 740,- 
Cizí 2 333,- 2 070,- 4 666,- 4 140,- 
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Stanování  v  RS MLADOTICE 
 
Na vyhrazeném pozemku RS je možno po dobu provozu s tanovat a nebo kempovat 
s karavany. Zájemce musí uhradit poplatek za použit í soc. za řízení a pronájem místa. Je 
možnost si objednat stravu v RS. 
 
Termín :                        26.06. -  4.10. 2009,   možno i se stravou 
 
 
Ceny stanování :  
 

1 den / osoba 1 den / osoba se stravou Ceny platí pro všechny 
rekreanty bez rozdílu zda 
se jedná o zaměstnance 
SD nebo cizího rekreanta 

dítě 3-12 let Dosp ělý dít ě 3-12 let Dosp ělý 

rekreant 50,- Kč 70,- Kč 175,- Kč 225,- Kč 
 
 
 
 

Krátkodobá rekreace v RS MLADOTICE 
 
Krátkodobá rekreace bude  se stravováním, doprava d o RS je vlastní.  
Termín :                        2.10. - 4.10. 2009 se stravou 
 
 
Ceny víkendové rekreace 
 
 DÍTĚ 3-12 LET DOSPĚLÝ 

Zaměstnanec  178,- 282,- 
Cizí 521,- 596,- 
 
 
 
Ceny víkendové rekreace 
Chaty č. 1 – č.10,11,12,15 
 
 DÍTĚ 3-12 LET DOSPĚLÝ 

Zaměstnanec  235,- 339,- 
Cizí 578,- 653,- 
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Rekreační st ředisko HOLNÁ  
 

RS se nachází na b řehu chovného rybníka, 6 km od Kardašovy Řečice, 
chaty jsou 3 - 4 l ůžkové, plná penze, doprava zajišt ěna autobusem, cena  
za dopravu pro účastníka  350,- K č, dítě 3 - 12 let 250 ,- Kč, dítě do 3 let zdarma   
( bez nároku na sedadlo) . Do st řediska je zakázáno brát sebou domácí zví řata 
/ psy, ko čky atd/. Povolenka na auto 7dní/ 25,- K č, 14dní/ 50,- Kč. 
 

Termíny:                                                                                                                              
12.6. 26.6. 
26.6. 10.7. 
10.7. 24.7. 
24.7.   7.8. 
  7.8. 21.8. 
21.8.   4.9. 
  4.9. 18.9. 
18.9. 25.9. 
25.9.  2.10. 
    
 
 
 
Ceny rekreace 
 

         7 DNÍ         14 DNÍ  
 dosp ělý dít ě 3-12 let dosp ělý dít ě 3-12 let 

Zaměstnanec  1 033,- 670,- 2 066,- 1 340,- 
Cizí 2 133,- 1 870,- 4 266,- 3 740,- 
 
 

Stanování  v  RS  HOLNÁ 
 

Na vyhrazeném pozemku RS je možno po dobu provozu s tanovat a nebo kempovat 
s karavany. Zájemce musí uhradit poplatek za použit í soc. za řízení a pronájem místa. Je 
možnost si objednat stravu v RS. 
Termín :                        12.06. -  2.10. 2009,   možno i se stravou 
Ceny stanování :  
 

1 den / osoba 1 den / osoba se stravou Ceny platí pro všechny 
rekreanty bez rozdílu zda 
se jedná o zaměstnance 
SD nebo cizího rekreanta 

dítě 3-12 let Dosp ělý dít ě 3-12 let Dosp ělý 

rekreant 50,- Kč 70,- Kč 175,- Kč 225,- Kč 
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Rekreační st ředisko SLOUP  
U Nového Boru, ubytování v chatách a v budov ě, v míst ě jezero na provozování 
vodních sport ů a koupání, plná penze, doprava zajišt ěna autobusem,  
účastník hradí za dopravu 100,- K č dítě do 3 let zdarma, do tohoto st řediska  
( ale pouze do chat), je možno vzít s sebou psa / 1 0 Kč na den/, pes musí mít  
potvrzení od veteriná ře.  
 
Termíny:    
12.6. 19.6. 
19.6. 26.6. 
26.6.   3.7. 
  3.7. 17.7. 
17.7. 31.7. 
31.7. 14.8. 
14.8. 28.8. 
28.8.   4.9. 
  4.9. 11.9. 
 
 
 
Ceny rekreace 
 
         7 DNÍ         14 DNÍ  
 dosp ělý dít ě 3-12 let dosp ělý dít ě 3-12 let 

Zaměstnanec  1 219,- 839,- 2 438,- 1 678,- 
Cizí 2 319,- 2 039,- 4 638,-  4 078,- 
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Dětské letní tábory  
 
jsou ur čeny pro d ěti do 16 let 
 

KRALOVICE                                    ÚUL 
      
     Tábor se nachází u obce Kralovice na Plze ňsku. Tábor se nachází na louce 
 na okraji lesa, sou částí tábora je víceú čelové h řiště a rybník na koupání. 
Ubytování :  v chatkách s elektrickým  osv ětlením, sociální a sportovní 
vybavení tábora na velmi dobré úrovni. V areálu táb ora vlastní vyhlášená kuchy ň,  
jídelna, zdravotnické za řízení.  
Pro děti je p řipraven bohatý program - kulturní a sportovní akce,  výlety,  
putovní tábory, koupání v rybníku, táborové ohn ě, diskotéky, olympiády, karneval, 
dětská pou ť  atd.  
 
Plná cena poukazu 3 500,- K č. 
Účastník uhradí za dít ě a 14 denní pobyt  1100.-K č 
 
Termíny: 14 denní       
        

OD: DO: POČET MÍST 
  3.7. 14.7. 2009 10 
14.7. 31.7. 2009 10 
31.7. 14 .8. 2009 10 

  
 
 

PALIVÁČEK                                   PK Ústí 
     
Tábor se nachází 20 km od Klatov u obce Hna čov v krásném prost ředí u lesa  
v blízkosti rybníka.  
Ubytování :  v chatkách a srubech s elektrickým  osv ětlením, sociální a sportovní 
vybavení tábora na velmi dobré úrovni. V areálu táb ora vlastní vyhlášená kuchy ň,  
jídelna, zdravotnické za řízení, sportovní h řiště, bazén, sušárna.  
Pro děti je p řipraven bohatý program - kulturní a sportovní akce,  výlety,  
putovní tábory, koupání v rybníku a bazénu, táborov é ohně, hra na kytaru, 
diskotéky, olympiády, karneval, d ětská pou ť, jízda na koni atd.  
 
Termín:     3. 7. 2010 -  17. 7. 2010  ............ ..... 10 míst  
 
Plná cena poukazu v četně dopravy z Teplic a Bíliny  4790,- K č  
Účastník uhradí za dít ě  2 390,-   Kč     
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    VLTAVA  – vodácký tábor ČT                              
 
Putování po Vltav ě od Soumarského Mostu do Boršova u Českých Bud ějovic. Pro všechny 
správné holky a kluky ve v ěku od 11 do 16 let . V cen ě je zahrnuto dopravné, strava, 
ubytování a zap ůjčení veškerého sportovního ná činí a ochranných pom ůcek na celých 14 
dní. Kvalifikovaný a lety zkušený doprovod. Tábor z vládne i úplný vod ácký za čátečník, musí 
však um ět plavat. Ovládání lodi se nau čí během tábora.  

Podrobnosti na :     www.cago.cz 
 
 
Plná cena bude up řesněna 
Účastník uhradí za dít ě : bude up řesněno 
 
Termín:   bude up řesněn     
                                              
                                                         
Termín:     17. 7. 2010  -  31. 7.  2010  ......... ........ 10 míst  

     
 
               

Oslavy MDD                                RS Sloup  
 
Spoluú čast rodi čů za osobu cca 200,- K č (v pátek odjezd, v ned ěli návrat – nocleh 
2 noci, plná strava, pitný režim, celodenní program  s výletem, sout ěže o ceny a  
sladkosti , táborák a disco ) 
 
 
Účastník hradí: 200,- K č 
 
Termín:     21. 5. 2010  -  23. 5.  2010   
 
   
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  
Upozor ňujeme zájemce o závodovou a d ětskou 
rekreaci, aby se p řihlásili na OO č. 2 nejpozd ěji do  
26. 2. 2010 na tel.: 5165 pí Procházková  
 
 
V Bílin ě dne 13. 1. 2010     Bergerhof  Vlad. 

  OO č. 2 – lom    
     Doly Bílina  


