Informace o rekreačním středisku mládeže ( RS ) Orlí hnízdo ev. č. 0184
Pstruží PSČ: 739 11
RS Orlí hnízdo_Pstruží vlastní Salesiánská provincie Praha, Kobyliské nám. 1, 182 00 Praha 8.
V současné době má RS pronajato Místní komunita SDB v Ostravě, Vítkovická 28, 702 00 Ostrava.
Správcem objektu je Radovan Wilczek, tel.: 730584773. Klíče od objektu je možno také vyzvednout či
předat ( dle domluvy se správcem ) u p. Jana Hrudy, Pstruží 262, tel.: 777969165.
RS slouží k pobytu dětí, mládeže a rodin s dětmi v přírodě. Finanční prostředky získané z pobytů slouží
jen k opravám, údržbě, nákupu topného dřeva, odvoz odpadu ( k pokrytí nákladů ).

Cena za pobyt na RS činí:
a)

b)
c)
d)

Víkend_( pátek – neděle ) - 5 000,- Kč, plus poplatek za spotřebu el. energie.
Všední dny: Po – Čt - Děti, studenti, mládež: 80,- Kč za osobu a den plus poplatek za spotřebu el.
energie. Dospělí: 150,- Kč za osobu a den plus poplatek za spotřebu el. energie.
Jednorázový poplatek za použití povlečení lůžkovin ( pokud nemá vlastní spací pytel ): pro děti nad 6 let,
studenty a mládež 30,- Kč za osobu a noc, pro dospělé 50,- Kč za osobu a noc.
Cena táborového týdenního pobytu : 25 000,- Kč plus poplatek za spotřebu el. energie.
Cena el. energie: denní tarif: 4 Kč / kWh, noční tarif: 2 Kč / kWh.
Peníze za pobyt se platí převodem na účet po obdržení faktury e-mailem.

Pobyt na RS se objednává u správce objektu Radovana Wilczka, e-mail: radovan.wilczek@cdt.cz,
tel.: 730584773. V případě, že pobyt bude zrušen max. 7 dní před nástupem na RS, bude uhrazen poplatek,
který činí 25 % z pronájmu.

Na RS jsou tyto místnosti:
Přízemí: 2 pokoje pro personál po 2 postelích
1. Patro: 2 velké pokoje po 10 a 20 postelích
pokoj marodka s 2 postelemi
3 pokoje po 2 postelích
pokoj správce objektu
1 pokoj se 4 postelemi
jídelna
kaple
herna se stolem na stolní tenis a krbem
sociální zařízení pro dívky ( sprchy, umyvadla a
kuchyň vč. skladu potravin a kompletním kuch. zař. WC )
sociální zařízení pro chlapce ( sprchy, umyvadla a WC )
V domě je ústřední topení a bojlery na teplou vodu. Nejbližší obchod s potravinami je ve Pstruží
na náměstí - večerka tel.: 603550759. Pro pobyt v domě je potřeba si vzít spací pytel a domácí obuv.
Po domluvě se právcem objektu je možno použít přikrývky a polštáře, které musí být povlečeny.
Po ukončení akce každá skupina po sobě uklidí - zamete, vysaje, vytře, vynese sáčky s odpadky. Odpad v
domě třídíme ( plasty a sklo si skupina odveze do separovaných kontejnerů ). Také projde okolí domu a
vysbírá papírky. Za neuklizení objektu bude účtováná částka 500 - 1 000,- Kč. Prosíme, abyste se zařízením RS
zacházeli šetrně, aby zůstalo neporušené pro další skupiny.

Přejeme všem skupinám hodně krásných chvil z pobytu na Orlím hnízdě
i v krásné přírodě.
Salesiání Dona Boska

