
 
 

Jarní prázdniny 2015 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Na horách už ležel první sníh, a tak se, jako každý rok, hlásíme z Herlíkovic.  

I během těchto jarních prázdnin máte možnost trávit svůj volný čas v křesťanském prostředí,  

začínat den s Bohem a večer, unaveni zdravým vzduchem, sluníčkem a zimními sporty,  

sedět u teplého krbu a společně zpívat, povídat a odpočívat. 

 

Srdečně vás zveme k prožití jarních prázdnin  

ve Vašem Horském domově!! 
 

Čeká na Vás: 

 

 ubytování ve třech různých cenových kategoriích, 

 dle přání polopenze či plná penze, celodenní pitný režim, 

 sáňkování a bobování v bezprostřední blízkosti Vašeho domova, 

 sjezdovka pro začátečníky cca 100 m od domova, 

 pro méně náročné a pro nejmenší několik vleků v 1 km vzdáleném Strážném (zdarma doprava 

skibusem od HDH), 

 pro náročnější plně vybavený moderní Ski areál Herlíkovice (zdarma doprava skibusem od HDH), 

 příjemný „rodinný areál“ Kněžický vrch na okraji Vrchlabí, 

 mnoho kilometrů běžeckých tratí, 

 slevenky do půjčovny lyžařského vybavení ve Vrchlabí, dále slevy na permanentky ve Strážném 

a skupinové slevy do všech tří areálů, 

 cca 15 km vzdálený Špindlerův Mlýn – další ski areály, aqua park, bobová dráha, 

 křesťanské prostředí – na každém běhu bude v domově přítomen někdo z našich sester farářek či 

bratrů farářů, kteří připraví po snídani a před večeří cca hodinový program pro děti, večerní 

zamyšlení pro dospělé a nedělní bohoslužby v místním nádherném secesním kostelíku. 

 

Přijeďte za námi do Krkonoš – těšíme se na Vás!! 
 

 
 

 I. termín:  31. 1. - 7. 2. – b. f. Ondřej Zikmund 
 

téma – pro děti (mládež): Soudci a proroci 

– pro dospělé:  Odmítnout nebo obejmout (přemýšlení nad knihou Miroslava Volfa) 

 
Připomínáme: V pátek 30. 1. 2015 mají děti pololetní prázdniny. Pokud se rozhodnete přijet na hory již v tento den 

(tedy o den dříve), nebo dokonce hned ve čtvrtek po škole, a zůstat až do 7. 2., dostanete od nás až 

do soboty jako bonus nocleh zdarma. 

  

 II. termín: 7. 2 – 14. 2. – b. f. Richard Dračka 
 

téma – pro děti (mládež) i dospělé: Ježíšova podobenství 

 

 III. termín: 14. 2. – 21. 2. – b. f. Lukáš Klíma 
 

téma – pro děti (mládež) i dospělé: Příběhy víry (pro děti osobnosti napříč dějinami, pro dospělé 

"Galerie svědků víry" podle Žd 11) 
      

 



 IV. termín: 21. 2. – 28. 2. – s. f. Martina Kadlecová 
 

téma – pro děti (mládež) i dospělé: ranní myšlenkové inspirace 

1. C. S. Lewis: Rady zkušeného ďábla 

2. Karel Čapek: Jak se co dělá; O lidech 

večerní program 

1. Karel Kryl - jeho život a písničky 

2. promítání filmů z festivalu Jeden svět 

3. večerníčky a společenské hry pro děti 

 

 V. termín: 28. 2. – 7. 3. – b. f. Pavel Křivohlavý 
 

téma – pro děti (mládež): Mojžíšovské příběhy (biblický výklad s obrázky) 

– pro dospělé:  1. Mimobiblická evangelia 

        2. Svitky od Mrtvého moře 

                         3. Jak hudbou zachytit biblickou zvěst (Händel, Schütz, Bach, …) 

     

 VI. termín: 7. 3. – 14. 3. – b. j. Ondřej Pellar 
 

téma – pro děti (mládež) i dospělé: Podobenství z Lukášova evangelia 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ceny platné pro tuto akci (minimálně 4 noci): 

 

Ceník dle jednotlivých 

budov 
Cena noclehu             

se snídaní 

Hlavní budova 
Dospělí 360,- Kč 

Děti 3 - 12 let 345,- Kč 

Vokurka 
Dospělí 320,- Kč 

Děti 3 - 12 let 305,- Kč 

Vilka 
Dospělí 275,- Kč 

Děti 3 - 12 let 260,- Kč 

 

 

 

 
 

Dětem od 1 do 3 let věku bez nároku na lůžko a služby bude započtena pouze 

"mini strava" + 60,- Kč/dítě/den/plná penze. 

Děti do 1 roku mají u nás pobyt zcela zdarma. 
 

Pro dotazy a přihlášení použijte níže uvedený kontakt. 
 

Vedoucí: Petr Bárta 

Rekreační středisko ČCE - Strážné 157 

543 52 Strážné 

horskydomov@e-cirkev.cz 

Telefon: +420 499 434 300 nebo +420 499 434 013 

Mobilní telefon: +420 604 434 300 

WWW: http://www.horskydomov.cz/ 
GPS: N50°40'12.097'' E15°36'6.25'' 

Strava Dospělí Děti 3 - 12 let 

Polopenze 80,- Kč 60,- Kč 

Plná penze 150,- Kč 110,- Kč 

http://www.horskydomov.cz/

