Pozvánka na podzimní přednáškový víkend skalničkářů
v hotelu Skalský Dvůr, v obci Lísek ve dnech 11. - 13. října 2019
Vážení přátelé dovoluji si vás tímto pozvat v zastoupení našeho Klubu skalničkářů Praha na
tradiční podzimní přednáškový víkend v obci Lísek, v hotelu Skalský Dvůr, nedaleko Bystřice
nad Pernštejnem.
Předběžný program bude zahájen v pátek 11. října, presentací od 14 do 18 hod.
Program v sobotu a neděli, tj. 12. a 13. října bude, jako vždy, věnován přednáškám,
prodeji rostlin a vzájemným diskuzím, poznávání nových přátel a podobně.

Cena za pobyt, stravu a režijní náklady je po dohodě s hotelem stanovena na
2300.- Kč. na osobu za plně obsazený dvoulůžkový pokoj.
Tato cena je stanovena pro účast 75 – 80 účastníků. Pokud nebude dosaženo
tohoto počtu, bude cena navýšena na místě při placení.
Cena za pobyt stravu a režijní náklady v jednolůžkovém pokoji je stanovena
na 2700.-Kč.na osobu.

Závazné přihlášky nutné podat nejpozději do 15. září 2019.
Přihlášky na tel. 420/737346681 - nebo email adresu - jirka.saxi@post.cz
Kdo bude muset využít dopravu veřejnými dopravními prostředky, nabízím toto spojení na
místo konání akce.
Praha – hlavní nádraží – odjezd na Žďár nad Sázavou - 10,04 hod. /pátek/
Žďár nad Sázavou příjezd 12,28 hod.
Žďár nad Sázavou – odjezd na Nové Město na Moravě - 13,39 hod.
Přestup v Novém Městě na Moravě – směr zastávka Rozsochy.
Příjezd zastávka Rozsochy - 14,18 hod.
Je třeba se informovat na nádraží v Praze a Žďáru nad Sázavou, vzhledem ke změnám
v jízdních řádech.
Ze zastávky Rozsochy, cca 5 Km k hotelu, zajede pro hosty hotelová služba.
Prosím dejte mi vědět zájem o tuto službu s přihláškou na víkend.
Věřím, že zájem o účast bude vyšší než loňský rok, kdy ve větším počtu byli účastníci bez
členství ve skalničkářských klubech ČR.
Je to příležitost se jednou za rok sejít s přáteli stejného zájmu a podělit se o své poznatky
s pěstováním skalniček a poznat místa cest po horách.
Pozvánka platí i pro nečleny skalničkářských klubů.
Těšíme se na viděnou.
Za pořadatele Jiří Novák a Miluše Hejsková

