
  SBOROVÁ DOVOLENÁ 
Termín:                                                 24.7.2021 – 31.7.2021 

mÍsto: Chata RADOST, Orlické hory 
webové stránky:  https://www.chataradost.cz/ 
  
Cena:  dospělý 400,- Kč/noc v ceně plná penze 
            dítě 3 – 11 let 330,- Kč/noc v ceně navíc 2 svačinky a pitný režim 
            dítě  0 – 2 roky  0,- Kč/noc bez nároku na jídlo a nocleh 
 
 
Možnost ubytování: – dle webových stránek: 
  
 Hlavní budova 

• V hlavní budově se nachází 13 pokojů s 52 lůžky (5x3 lůžka, 5x4 lůžka, 1x5 lůžek, 2x6 lůžek). 5 pokojů má 
společné sociální zařízení, ostatní jsou po rekonstrukci a mají vlastní koupelnu a WC, 3 z nich mají také 
kuchyňku. 

• V přízemí se nachází jídelna se 70 místy a restaurace s 30 místy a dobře zásobeným barem. 
• Vedle hlavní budovy najdete také uzamykatelnou lyžárnu, která slouží v letním období jako úschovna kol či 

sportovních potřeb.  
Chatky 

• Apartmánová chatka pro 5 osob má společenskou místnost se sedací soupravou vytápěnou akumulačními 
kamny, možností dvou přistýlek a televizí, koupelnu se sprchou, WC a kuchyňku (vše vytápěné infrazářiči). V 
patře je dvoulůžková a třílůžková ložnice s elektrickými přímotopy. 

• Zazimovaný bungalov je určený pro 6 hostů a je vytápěný akumulačními kamny. Vrchní patro bungalovu je 
chladných měsících zazimované, tedy mimo provoz. 

• Nezazimovaný bungalov je vhodný až pro 14 osob, které se mohou ubytovat ve třech místnostech – jeden 
průchozí pokoj je vytápěný akumulačními kamny, zbylé dva pokoje vytápěny přímotopy. V bungalovech se 
nachází koupelna se sprchovým koutem, šatna a WC (vytápěny infrazářiči). 

 
Tipy na výlet do okolí: 

• Obora s daňky a divokými prasaty (cca 500 m) 
• Vrch Špičák s překrásným výhledem do okolí (cca 1,5 km) 
• Kostel sv. Josefa (1 km, možnost exkurze s výkladem) 
• Farma se zvířaty (cca 2 km, možnost exkurze s výkladem) 
• Deštné v Orlických horách – lyžařský areál, muzeum zimních sportů, projížďky na koních, pás opevnění ze 30. 

let nad obcí, lanové centrum, čtyřkolky, golf, ... 
• Uhřínov pod Deštnou (15 km) – archeologický skanzen v přírodě Villa Nova 
• Dobruška (15 km) – rodiště F. L. Věka, muzeum, krytý a venkovní bazén, bowling, atd. 
• Kraj Boženy Němcové a Aloise Jiráska – Česká Skalice 23 km, Ratibořice 32 km, Hronov 40 km 
• Zemská brána na Divoké Orlici (30 km) 
• Rychnov nad Kněžnou (30 km) – zámek, muzeum hraček, motokáry, bowling 
• Nové Město nad Metují (20 km) – zámek, historické náměstí s podloubím (místo natáčení seriálu F. L. Věk), 

bowling 
• Náchod (30 km) – zámek, regionální pivovar s možností exkurze, muzeum 
• Jaroměř (40 km) – pevnost Josefov, železniční muzeum Výtopna Jaroměř 
• Rokytnice v Orlických horách – pevnost Hanička 

 
Možnosti koupání: 

• vodní nádrž Rozkoš (30 km) 
• rybník s koupalištěm Broumar (20 km) 
• koupaliště v Bystrém a Dobrém (obojí cca 10 km) 
• kryté bazény: Rychnov nad Kněžnou (30 km), Dobruška (15 km), Deštné (5 km) 
• polský aquapark Kudowa-Zdrój (20 km) 

 



 

  



 

Závazná přihláška: 

Tímto se přihlašuji na sborovou dovolenou v termínu:   24.7.2021 – 31.7.2021 

 

Jméno účastníka: 

 

 

Počet dospělých: 

Počet dětí   do 2 let: 

Počet dětí 3 – 11 let: 

Preferuji ubytování s : 

 

 

Mám zájem o dopravu o zajištění dopravy:       ANO  /  NE                                         (nehodící šktněte) 

 

Budu se podílet na tvorbě programu:                 ANO a jak / NE                              (nehodící šktněte) 

 

 

 

 

 

Vzhledem k omezené kapacitě ubytování a stravování tak nyní vyjímečně 

PRVNÍ  -  BUDOU  SKUTEČNĚ PRVNÍ 

TAK NEVÁHEJTE 

 – termín odevzdání přihlášek 21.3.2021 

Zaslat e-mailem:                             hlavacova.j@gmail.com 

nebo vyplněné písemně:              Martin Tabačan – sbor CB Liberec, Liberec        

 

 

Datum a Podpis: 


 

mailto:hlavacova.j@gmail.cz

