Lyžařský pobyt, Ramzová, 10 - 15. 2. 2023
Přátelé, sestry a bratři!
Letošní lyžařský pobyt se uskuteční po loňské dobré zkušenosti znovu na Ramzové.
Pobyt je určen pro „starší mládežníky“ z různých církví a věřící přátele.

Kde:
Turistická chata TJ Tesla Brno v Ramzové ev. č. 1031. Chata se nachází v blízkosti stanice ČD, GPS souřadnice:
50.19399N, 17.06418E . Při příjezdu auty sjedete z hlavní silnice na úzkou cestu mezi chatou a železniční tratí,
z které se pak vjíždí do prostoru parkování u chaty. Správce pan Michal Franzl, tel.: 739 094 834.

Kdy:
Od pátku 10. 2. 2023 večer do středy 15. 2. 2023 (tedy 5 dní na horách za 3 dny dovolené ).

Program:
pátek 10. 2. 2023: nákup potravin (snídaně, svačiny) na další dny, ubytování, večeře
sobota 11. 2. – středa 15. 2. 2023: celodenní běžkové výlety, sjezdové lyžování, nejbližší ski areál je ve
vzdálenosti 500 m od chaty http://www.bonera.cz/, další jsou v okolních obcích. Běžkaři mohou vycházet přímo z
Ramzové nebo při nedostatku sněhu se dopraví do Petříkova či na Paprsek.
neděle 12. 2. 2023: snídaně, návštěva ranní bohoslužby v Jeseníku, odpolední lyžování
večerní programy: nabídněte, čím byste mohli ostatní obohatit, tedy duchovní téma, promítnout fotky z cest,
téma ze svého pracovního oboru, hry či soutěže, film atp. Hudebníci přivezte hudební nástroje. Kdo může, přivezte
zpěvníky. Také si prosím někdo připravte k přečtení krátký text a vedení ranního ztišení.

Ubytování:
V objektu chaty je společenská místnost a přilehlá kuchyňka k přípravě rychlého občerstvení vybavená několika
lednicemi, dále mikrovlnka, 4plotýnkový vařič, vloni s nefunkční troubou, konvice. Sociální zařízení jsou společná
na patrech. Kapacita chaty je 45 lůžek v 8 pokojích, rozdělených takto: přízemí: dva pokoje 3-lůžkové; 1.patro: tři
pokoje 8-lůžkové a jeden 6-lůžkový; 2.patro: jeden pokoj 5-lůžkový a jeden 4-lůžkový. Na chatě je pomalejší wifi.

Stravování:
Společné vaření a ani společné nákupy snídaní/svačin letos dopředu neplánuji. Snídaně a svačiny si dovezeme a
nakoupíme individuálně či po skupinách. Nejbližší potraviny jsou v Ostružné s otevírací dobou pondělí–pátek 7:3011:30, 12:30-16:30 hod., v sobotu jen dopoledne, tel. 778 765 058. Obědy budou v místě denních aktivit, běžkové
okruhy z Petříkova mají na trase restauraci na Paprsku. Přímo v Ramzové jsou 4 restaurace, kam lze jít na večeře.

Doprava:
- auty: domluvu si udělají účastníci sami, tak jak řidiči nabídnou při přihlašování spolujízdu a odkud, pasažéři si
včas nahlásí požadavky, navážou si spojení mobilem, podělí o náklady. Parkoviště u chaty má kapacitu asi 9 aut.
- vlakem, stanice je přímo u chaty. Cestující vlakem si mohou uložit batohy do chaty, ubytovává se od 14 hod.

Vybavení:
Vybavení pro běžecké a sjezdové lyžování, přezůvky do chaty, čelovka, lahev na tekutiny a vosky pro běžkaře,
dostatek teplého a vrstveného oblečení, vitamíny C, B, příp. D, plavky (v obci je malé wellness, poblíž jsou Lázně
Lipová), boty na zimní turistiku, ručník, mapa či mapová aplikace v mobilu, špunty do uší či klapky na oči pro
pevnější spaní na pokojích (lůžkoviny jsou v ceně).

Cena:
ubytování za 480,- Kč na noc, jednodenní účastníci příplatek kolem 60,- Kč (při přihlášení do 13.12). Po Novém
roce bude cena zřejmě vyšší. Dále náklady na potraviny, lyžování, dopravu. Budu vybírat nevratnou zálohu 50 %,
upřesním v dalším mailu pro přihlášené.

Přihlášky letos poprvé skrze google formulář:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd--x0rM-o_iXegnYXkq-r1YAG9uRvywUQ-jkiwTB5y6ROGew/viewform
Při naplnění kapacity mají přednost účastníci na celý pobyt a dle pořadí přihlášek.
Potvrzení účasti zašlu přihlášeným s dalšími informacemi.
Těším se na společně strávený čas.
Bohouš, CB Brno Betanie
dolezal.b@seznam.cz

