
 

Pobyt pro rodiče a prarodiče s malými dětmi 

Horský domov Herlíkovice 

24. - 30. dubna 2021 

 
 

Nám radostí jsi, Pane, ty, a já to dlouho nevěděl, 

snad proto, že jsem necítil, že dětská ruka je tak malá... 

(z Truvérské mše Petra Ebena) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavit ruku, zachytit kapku, uvědomit si dotyk, radovat se, 

být zvědavý... 

Třeba právě proto přijeďte s dětmi do Herlíkovic! 

 

Co Vás čeká? 

Biblická vyprávění pro malé i větší 

Jaro na horách, hraní doma i venku 

Pro dospělé: povídání, zastavení, změna 

 

Pobyt povede Lenka Ridzoňová, farářka v Praze na Jarově. 
 

 
 



Spolupráce při programu bude vítána (tvoření s dětmi, hry, povídání 

o zajímavé knížce pro děti nebo dospělé, film, ...) – případně se ozvěte předem: 

lenka.ridzonova@email.cz.  

Budou se hodit: výtvarné potřeby, hudební nástroje, hrajete-li na nějaké. 
 

Je možno se přihlásit on line: https://prihlasky.e-cirkev.cz/. 
 

Do přihlášky uveďte: jména dospělých, e-mailovou adresu a telefon na Vás. 

Prosíme o jména a data narození dětí. 
 

Uzávěrka přihlášek je 20. března 2021. 
 

Pobyt začíná v sobotu 24. dubna večeří v 18 hodin a končí v pátek 30. dubna 

obědem. 

V ceně je započítáno ubytování, celodenní strava – snídaně, oběd, večeře, náklad 

pobytu vedoucí a lázeňský poplatek.  
 

Cena:  Hlavní budova Vilka 

Dospělý 4 700 Kč 4 050 Kč 

Dítě 3 - 11 let  

(ode dne 3. narozenin do dne 12. narozenin) 4 070 Kč 3 420 Kč 

Děti do dosažení 3 let v případě využití 

klasického lůžka  1 820 Kč 1 495 Kč 

Děti do dosažení 3 let bez nároku na lůžko zdarma 
 

Datum narození dítěte se vztahuje ke dni nástupu na pobyt. 
 

Poplatek za půjčení dětské postýlky je Kč 100 za celý pobyt. V Horském domově jsou asi 4, 

a protože se nevejdou do všech pokojů, uveďte jejich potřebu do přihlášky. 

 

Platba:  

Po přihlášení dostanete pokyn k platbě.  
 

Zaplacení zálohy a storno podmínky: 

Do konce března z Vašich plateb uhradíme zálohu ve výši 500 Kč na platící 

osobu Horskému domovu. Pokud by nebylo ubytování kvůli vládním opatřením 

možné, zálohu cele vrátíme.  

Budeme se i ve všech ostatních podmínkách řídit dle aktuálních vládních 

nařízení. 

 

Nahlédněte na webové stránky http://horskydomov.cz/. 
Dotazy na vybavenost Horského domova směřujte na: horskydomov@gmail.com.  

Ostatní dotazy: vychova@e-cirkev.cz.  
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