
JJJaaaTTTaaaPPPuuuRRRyyy   
Odjezd v pátek 17.2.2023  

sraz do 16:00 hod.  
BIKETOWER – samoobslužná kolárna 

Návrat ve čtvrtek 23.2.2023  

příjezd vlaku v 16.17 hod. 

 

 Na co vás můžeme nalákat : 
- již zmiňovaný klid, není to žádné lyžařské    

  centrum, žádná hlava na hlavě 

- dlouhý kopec pro sjezdy na bobu 

- plné radiátory sušícího se prádla a věcí 

- domácí kuchyni  

- posezení u krbu a společenské hry 

- deskové hry, sportovní turnaje a soutěže 

- motivací pobytu 

- na lívance a buchty 

- na naprosto pohodový pobyt na Vysočině 

- sami na sebe 
   



Pel – mel 
 

- Vyplněnou přihlášku, kopii průkazky pojištěnce a peníze zabalte do 
batohu, budeme vybírat až na chalupě. 

- Sejdeme se před nádražím u věže pro kola. 
- Na cestu dejte dětem do batůžku pití a velkou svačinu. (minimum 

sladkostí a nezdravých pochutin. 
- Batohy, popř. sportovní tašky povezeme extra. Dobré je mít 

klasický „pekáč“ na kterém si každý vyveze své zavazadlo k 
chalupě 

- Pojedeme vlakem do Rosic n.L. kde přestoupíme na Borovou u 
Poličky, z Borové cca 3 km k chalupě. 

- Na akci, cestu povolujeme mobil (pojedeme dlouho) 
- Peníze – kapesné – plánujeme návštěvu Žďáru nad Sázavou, 

(podle počasí) 
- A ještě jednou MOBILY – určíme dětem, kdy je mohou používat 

(polední klid, po večeři), jinak budou uloženy mimo dosah dětí 
- Pokud bude sníh je jednoduchý denní harmonogram – jídlo – 

blbnutí na sněhu – sušení – hry v místnosti – jídlo – sníh – sušení -
hry ……. 

- Uzávěrka přihlášek den před odjezdem (dejte vědět formou SMS 
nebo na webu www.ptomaxim.cz – napište nám. 
 

 

http://www.ptomaxim.cz/


 

   

  

  
  

 
 

  

 
 

   
 

 

PRO INFORMACI:  
autem na JaTaPuRy 

     V první fázi se musíte dostat do obce Borová u Poličky. V Borové uhnete podle cedule směr 

Jimramov. Přejedete vcelku dlouhý a táhlý kopec a po serpentinách odbočíte vpravo podle cedule (Pustá 

Rybná 1 km). Jakmile vjedete do Pusté Rybné, tak ještě před hospodou a autobusovou zastávkou 

odbočíte vpravo (po chvíli projedete okolo obchodu COOP). Jedete pořád dál po úzké asfaltce asi 2 km až 

přijedete na křižovatku za posledním domem, vpravo je asfaltová cesta, po ní ne.  Na mapě označeno 

šipkou. Pak můžete pokračovat po polní/lesní cestě (viz. modrá) .... bude lepší zastavit a zavolat na 

chalupu. 

 

  

 

 

 

 



 Balte s rozumem: 
BATOH pořádný, aby se TO do něho VŠECHNO vešlo,  

 (batoh musíme vynést k chalupě – malým pomůžeme) 

Lze i sportovní tašku – poveze se na pekáči  

SPACÁK (stačí letní v chalupě bude teplo)  
Na sebe ...    

BUNDA zimní, nepromokavá.  

KALHOTY takové, aby v nich nebyla zima, pod které navlékneš spodní prádlo. 

Oteplováky  tzv. kosmonaut, dobrá věc, ale po promáchání dlouho schnou.  

SVETR ?? raději doporučujeme namísto jednoho silného svetru více mikin  

  (oblečení „ala cibule“) 

BOTY dobré na cestu, nepromokavé, pohodlné  

                   Čepice šály, rukavice !!! 
 

Do batohu ...  
TEPLÁKY nebo SOUPRAVU NA SPANÍ (navíc to bude poslední rezerva  „suchého“, 

když už bude všechno promočeno – pyžamo raději ne)  

PŘEZŮVKY volné boty na chození v chalupě (pohodlné, bezpečné-plná pata) 

BOTY náhradní (nemusí, ale rozhodně pomohou)  

PRÁDLO  hlavně punčocháče (spodky), spodní prádlo – s rozumem, (žádné manekýnky, 

frajeřina zebe, tanga neohřejí) trika, tílka, mikiny, … 

PONOŽKY hodně je málo, raději více silných, náhradní  RUKAVICE  

VOLNÉ OBLEČENÍ do chalupy (košile, tepláky)  

OSOBNÍ HYGIENU – ano, budeme se mýt. 

      nezapomeňte na kapesníky,           

KARTU POJIŠTĚNCE !! 

a …  baterku, blok, tužku, malé společenské hry 

(karty) 

+ „Pekáč“ klasický, aby se na něm dal vézt batoh  (kdo má) 

 

   NÉ víc,  

     NÉ málo,  

         prostě tak akorát. 

 

Neváhejte, volejte, pište 

Mobil.: 603 888 548   milan.maxim@seznam.cz 
 

 


