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           Nabídka  rekreací  OO č. 2 - lom       

      na  léto  a  podzim  2020  
 

Rekreační  středisko  MLADOTICE 
 
Okres Plzeň sever, chaty jsou 2, 3 a 4 lůžkové, středisko se nachází na 
louce mezi lesy u řeky Střely. Doprava do RS zajištěna autobusem, poplatek 
za dopravu se rozpočítává dle požadavku počtu osob na  dopravu, dítě do 3 

let zdarma ( bez nároku na sedadlo ). 

   Cena za pobyt  psa v RS Mladotice  činí 50,- Kč/den ( tj. 350,00 Kč/ týden ). 
 

Termíny:   
tur. od :  do : dní 
** 05.06. - 07.06. 2 

*** 12.06. - 14.06 2 
I 20.06. - 27.06.    7 
II 27.06. - 11.07.    14 
III 11.07. - 25.07. 14 
IV 25.07. - 08.08. 14 
V 08.08. - 22.08. 14 
VI 22.08. - 05.09. 14 
VII 05.09. - 12.09. 7 
VIII 12.09. - 19.09. 7 
KR-1 19.09. - 21.09. 2 
KR-2 25.09. - 27.09. 2 
 
 **           – MDD organizovaný OOč.1 
***           – cyklo-závod 
Kr – 1,2  – krátkodobá rekreace pro zaměstnance 

 

Ceny rekreace   

 

 

V ceně je zahrnuto: ubytování, stravování ( snídaně, oběd, večeře ), povlečení a 

využívání sociálního zařízení a sportovišť.  
 

V ceně není zahrnut: poplatek za dopravu rekreantů, půjčování jízdních kol a ostatních 

sportovních potřeb včetně vařičů a sušiček  a  rekreačního poplatku stanoveného obcí.     
 

 

Za dítě do 3 let jednorázový  poplatek činní 100,- Kč / 7 dní, dítě je bez nároku na stravu 
                Bf 

 

2020 
7 DNÍ 14 DNÍ 

dítě 3-12 let dospělý dítě 3-12 let dospělý 

Cizí a zaměstnanec 2.870,- 3.290,- 5.740,- 6.580,- 

Odborář --- 2.790,- ---- 5.580,- 
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Stanování  v  RS  MLADOTICE 
 
Na vyhrazeném pozemku RS je možno po dobu provozu stanovat a nebo kempovat 

s karavany.  Zájemce musí uhradit poplatek za použití soc. zařízení a pronájem místa. Je 

možnost si objednat stravu v RS. 
 

Termín :                        20.06. -  27.09. 2020,   možno i se stravou 
 

Ceny stanování :  
 

 

2020 
1 den / osoba 1 den / osoba se stravou 

dítě 3-12 let Dospělý dítě 3-12 let Dospělý 

stanař 210,- Kč 240,- Kč 410,- Kč 470,- Kč 

 

Ceny platí pro všechny rekreanty bez rozdílu, zda se jedná o zaměstnance SD 
nebo cizího rekreanta. 
 

Cena  obsahuje     :  využívání sociálního zařízení,  parkování  a  ostatní služby  

Cena neobsahuje  :  rekreační  poplatek stanovený příslušnou obecní vyhláškou. 

 

 

Krátkodobá rekreace v RS MLADOTICE    
 

Krátkodobá rekreace bude  se  stravováním,  doprava  do  RS  je  vlastní.  
 

 

Termín :            I.termín             19.09. – 21.09. 2020  se stravou 

II.termín   25.09. – 27.09. 2020  se stravou 

Ceny víkendové rekreace 
 

2020 DÍTĚ 3-12 LET DOSPĚLÝ 

Cizí  a  zaměstnanec 820,- 940,- 

Odborář - člen --- 700,- 

  
Cena  obsahuje     :  využívání sociálního zařízení,  parkování  a  ostatní služby  
Cena neobsahuje  :  rekreační  poplatek stanovený příslušnou obecní vyhláškou. 

 

 
 

Doprava do RS MLADOTICE    
 

Nově se letos rozpočítává na jednu cestu. 
 

Doprava je zajištěna  - rozpočítává se dle požadavku počtu osob na  
dopravu, dítě do 3 let zdarma ( bez nároku na sedadlo ). 

 

 

 

Další podrobnosti naleznete na http:www.holnamladotice.cz                    Bf 
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Rekreační  středisko  HOLNÁ 
 

RS se nachází v lese v CHKO, na břehu chovného rybníka, 6 km od 
Kardašovy Řečice, chaty jsou 3 - 4 a až 7 lůžkové, plná penze, doprava 
zajištěna  - rozpočítává se dle požadavku počtu osob na dopravu, dítě do 3 
let zdarma ( bez nároku na sedadlo ). 
Povolenka na auto 7 dní / 60,- Kč,   14 dní / 120,- Kč. 
 

Pro rok 2020  jsou do  RS Holná  zakázaná  veškerá  zvířata. 
 

Termíny:           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        
Kr – 1  – krátkodobá rekreace pro zaměstnance 
Kr – 2  – krátkodobá rekreace pro zaměstnance 
 

Ceny rekreace  

  

 CHATA Č. 8 + 9 7 DNÍ 14 DNÍ 
 Zájemce - za každou  osobu + 350,-  x osob   + 700,- x osob 
 

 Za chatu č. 8 a 9 se  účtuje  poplatek  ve výši   350,-Kč  na  osobu  na  týden.   
Poplatek za dítě do 3 let  350,- Kč/ týden (popl. za chatu) +  poplatek 100,-  Kč/ týden. 
 
 

V ceně je zahrnuto: ubytování, stravování ( snídaně, oběd, večeře ), povlečení a           
využívání  sociálního zařízení  a sportovišť. 
                                                                                                                          

V ceně není zahrnut: poplatek za dopravu rekreantů, půjčování jízdních kol a ostatních 

sportovních potřeb včetně vařičů a sušiček  a  rekreačního poplatku stanoveného obcí.                                                                               
 

Za dítě do 3 let jednorázový  poplatek činní 100,- Kč / 7 dní, dítě je bez nároku na stravu
                   Bf 

Tur. od :  do : dní 

I 13.06. - 27.06. 14 

II 27.06. - 11.07. 14 

III 11.07. - 25.07. 14 

IV 25.07. - 08.08. 14 

V 08.08. - 22.08. 14 

VI 22.08. - 05.09. 14 

VII 05.09. - 12.09. 7 

VIII 12.09. - 19.09. 7 

IX 19.09. - 26.09. 7 
   KR-1 26.09.   - 28.09. 2 
   KR-2 02.10. - 04.10. 2 

 

2020 
7 DNÍ 14 DNÍ 

dítě 3-12 let dospělý dítě 3-12 let dospělý 

Cizí a zaměstnanec 2.870,- 3.290,- 5.740,- 6.580,- 

Odborář --- 2.790,- ---- 5.580,- 
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Krátkodobá rekreace v  RS  HOLNÁ 
 

Krátkodobá rekreace bude  se  stravováním,  doprava  do  RS  je  vlastní.  
 

Termín :                         1) 26.09. - 28. 09. 2020  se stravou 

2) 02.10. – 04.10. 2020  se stravou 

Ceny víkendové rekreace 
 

2020 DÍTĚ 3-12 LET DOSPĚLÝ 

Cizí  a  zaměstnanec 820,- 940,- 

Odborář - člen --- 700,- 

  
Cena  obsahuje     :  využívání sociálního zařízení,  parkování  a  ostatní služby  
Cena neobsahuje  :  rekreační  poplatek stanovený příslušnou obecní vyhláškou. 

 

KRÁTKODOBÁ  rekreace mimo provozu střediska v RS Holná   chata č. 8 + 9                                                   

                                   

Holná 1  den 1 den příplatek 

 Dítě 3-12 let dospělý  

CHATA č.8 + 9    

Cena  za ubytování !!!!!! 260,- Kč 300,- Kč 50,- Kč/1den 

 

 

Stanování  v  RS  HOLNÁ 
 
Na vyhrazeném pozemku RS je možno po dobu provozu stanovat a nebo kempovat 

s karavany. Zájemce musí uhradit poplatek za použití soc. zařízení a pronájem místa. Je 

možnost si objednat stravu v RS. 
 

Termín :                        13.06. -  04.10. 2020,   možno i se stravou 
 

Ceny stanování :  
 

 

2020 
1 den / osoba 1 den / osoba se stravou 

dítě 3-12 let Dospělý dítě 3-12 let Dospělý 

stanař 210,- Kč 240,- Kč 410,- Kč 470,- Kč 

 

Ceny platí pro všechny rekreanty bez rozdílu, zda se jedná o zaměstnance SD 
nebo cizího rekreanta. 
 

Doprava do RS  HOLNÁ 
 

Nově se rozpočítává na jednu cestu. 
 

Doprava je zajištěna  - rozpočítává se dle požadavku počtu osob na  
dopravu, dítě do 3 let zdarma ( bez nároku na sedadlo ). 

 
 

Další  podrobnosti  naleznete na  http:www.holnamladotice.cz        Bf 
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Rekreační  středisko  SLOUP 
 

Nalézá se poblíž Nového Boru, ubytování v chatách a v budově, pěkné vycházkové trasy 
malé náročnosti, mnoho kulturních zajímavostí, v místě jezero na provozování vodních 
sportů, koupání a rybolov. Stravování v plné  penzi, doprava zajištěna autobusem. Do 
tohoto střediska ( ale pouze do chat),  je možno vzít s sebou psa / 10 Kč na den /, pes 
musí mít  potvrzení od veterináře. Od r. 2014 nástupy rekreace  v sobotu  od  15,00 hod. 
do 17,00 hod., oběd bude kompenzován balíčkem na cestu při odjezdu z RS.  
 
 

Termíny:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceny rekreace   
         

2020 
7 DNÍ 14 DNÍ 

dítě 3-12 let Dospělý  dítě 3-12 let  Dospělý  

Cena – cizí   ( v  RS ) 3.290,- 4.480,- 6.580,- 8.960,- 

Cena pro skupinu SD 2.940,- 4.060,- 5.880,- 8.120,- 

Odborář - člen --- 3.560 --- 7.120,- 
 

  V ceně je zahrnuto: ubytování, stravování ( snídaně, oběd, večeře ), povlečení a           

využívání sociálního zařízení a sportovišť. 
 

  Doprava  do  RS  SLOUP 
 

Cena dopravy se rozpočítává na jednu cestu. Doprava je zajišťována pouze na první 

turnus.   Na  ostatní  turnusy  je  doprava  individuální   ( vlastní ).    
 

 

2020 DÍTĚ 3-12 LET DOSPĚLÝ 

        Účastník  za  1 cestu BUDE UPŘESNĚNO 

 

 

Další  podrobnosti  naleznete  na   http://www.dolybilina.cz              Bf 

Tur. od :  do : dní 

MDD 22.05. - 24.05. 2 

I 06.06. - 13.06. 7 

II 13.06. - 20.06. 7 

III 20.06. - 27.06. 7 

IV 27.06. - 04.07. 7 

V 04.07. - 18.07. 14 

VI 18.07. -  01.08. 14 

VII  01.08. - 15.08. 14 

VIII 15.08. - 29.08. 14 

    IX 29.08. - 05.09. 7 

  ZV2 11.09. - 13.09. 2 

  ZV2 18.09. - 20.09. 2 

  ZV6 25.09. - 27.09. 2 
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Oslavy  MDD  2020                 RS Sloup 
 

Oslavy MDD 2020 se konají po 3 dny v RS Sloup, na děti dohlíží  školený a 
zkušený personál, spoluúčast rodičů na akci je 300,- Kč za dítě  (v pátek 
odjezd, v neděli návrat )  V plné ceně je nocleh po 2 noci, plná strava s  
rautovou snídaní  a sobotní rautovou večeří  a po celý den pitný režim, 
celodenní  programy  a soutěže  o hodnotné ceny  a  sladkosti  se 
zajímavým  odpoledním  výletem,  táborák  a  disco  s  caraoke. 
Podle  počasí  stezka odvahy pro nebojsy.  Účastníci  jsou  pojištěni.  
Na konci obdrží každý  účastník pamětní  medaili. 

 
 

Termín:     22. 05. 2020  -   24. 05.  2020   
 

 

 

Plná cena poukazu :  bude upřesněna  

Příspěvek  odborářům  bude  upřesněn. 

 

 

 

Podrobnosti  naleznete  na  :   www.sd-oo2-lom.cz 

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

Upozorňujeme zájemce o závodovou a dětskou rekreaci, aby 

se přihlásili na OO č. 2 – lom, nejpozději do  14. 02. 2020 

na tel. :  5145   u  pí.  Paulíkové. 
 

V Bílině,  dne  30. 12. 2019      Bergerhof  Vlad.        

                   OO č. 2 – lom, DB 

 
                Bf    


