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POZVÁNKA NA VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ 

spolku Prader – Willi 

 
KDY 16. - 18. září 2022 

      

KDE  Rekreační středisko Aero Holany 

Holany 84 
470 02 Česká Lípa 2 

 www.rsaero.cz 
 
 
 
 

Rekreační středisko se nachází u Milčanského rybníka 10 km. od České Lípy, 

v malebné krajině Dokeské pahorkatiny a chráněné krajinné oblasti Kokořínsko s lidovou architekturou. 
Areál střediska je v centru unikátní soustavy rybníků s ornitologickou rezervací se vzácnými druhy ptactva a 
vodních rostlin pod patronaci UNESCO. 
Okolí je ideální pro turistiku a cykloturistiku. V nejbližším okolí můžete navštívit obec Holany, zříceninu 
hradu Vítkovec zvanou též Milčany, skalní tvrz Jiljov, přírodní naučnou stezku – romantické údolí Peklo, 
zříceninu hradu Ronov a mnohé další. 
 
V areálu střediska: venkovní bazén o délce 25 metrů, vlastní pláž, pramice, kánoe, 2 hřiště na volejbal a 
nohejbal, plážový volejbal, travnaté hřiště na fotbal (35 x 20 metrů), stolní tenis, minigolf, houpačky, 
klouzačka, 2 trampolíny, přírodní ohniště, vlastní parkoviště. 
 
 

PROGRAM  - ODBORNÁ ČÁST  
 

JAK PEČOVAT O ZUBY DĚTÍ S PWS, SPECIFIKA PÉČE -  MUDr Martina Tomková – stomatoložka, 
Beroun 
 
KDY A O CO ZAŽÁDAT Z HLEDISKA FINANČNÍ PODPORY  - celkový přehled podle věku dítěte - 
příspěvek na péči, invalidní důchod  atd. - Daniela Jeníčková – sociální pracovnice 
 
FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ DÍTĚTE ČI DOSPĚLÉHO S PWS  - JUDr. Jaroslav Novák 
 
a dále 
AKTUALITY Z ČINNOSTI SPOLKU P-W, INFORMACE Z 11. KONFERENCE IPWSO V LIMERICKU, 
IRSKO – Ludmila Peterková, Hana Verichová 
 
v jednání je i  
BYDLENÍ PRO DOSPĚLÉ S PWS zkušenosti po roce a půl od zahájení pobytové služby Gabriela Šádková 
– Domov Maxov, vedoucí domácnosti pro dospělé s PWS 
 
Na dobu odborného programu domlouváme asistenty k dětem. 
 

- A TAKÉ 

Společné nebo individuální procházky, v případě hezkého počasí i koupání, lodičky, šlapadla,  táborák nebo 
disco v sobotu večer, soutěže pro děti, výměna zkušeností a jako vždy hezké a veselé zážitky. 
 
Program upřesníme v posledním infu přihlášeným a na místě podle počasí a aktuálních okolností. 

 
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ  

Ubytování v penzionu v pokojích s umyvadlem, sprchy jsou na patrech, přízemí je bezbariérové včetně 
sprchy a WC. 
 
dospělá osoba  - 700 Kč /den   -  plná penze  
dítě od 3 let do 12 let - 560 Kč/den  - plná penze  
dítě do 3 let bez nároku na stravu a lůžko - zdarma 
 
Možnost připravit stravu: bezlepková dieta – příplatek 50 Kč/1 noc/1 osoba (takto na web stránkách, 
v případě zájmu ověříme)  
Pes – v penzionu výjimečně, jen malá plemena, v případě zájmu ověříme 
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Poplatek za parkování a „vzdušné“ je v ceně 

 
 
Ubytování i stravu budeme hradit na místě v hotovosti, pro členy spolku finanční příspěvek, výše 
podle počtu přihlášených. 
 
Zálohu na pobyt nebudeme vybírat, ale upozorňujeme, že v případě pozdního odhlášení těsně před akcí 
může provozovatel od vás požadovat storno poplatek. Stává se, že se těsně před akcí odhlásí z různých 
důvodů víc rodin a je pro nás složité tyto situace řešit.  

 
 

ZAJÍMAVOSTI V ŠIRŠÍM OKOLÍ  
 

Hrady a zámky: vodní hrad Lipý V České Lípě, Bezděz, Kokořín, Houska, Střekov, skalní hrad Sloup, 

zámek Zákupy, Lemberk, Velké Březno. 
 
Muzea: vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, sklářské muzeum v Novém Boru a Kamenickém 
Šenově, muzeum železnice v Zubrnicích a Kamenickém Šenově, hasičské muzeum v Novém Oldřichově, 
muzeum Čtyřlístku v Doksech, muzeum a památník K.H.Máchy v Doksech, muzeum čertů v Úštěku. 

 
 

Přihlášku zašlete, prosím, nejpozději do 15. července 2022 na e-mail: ospws@email.cz 

 
Upřesnění programu s dalšími informacemi bude zasláno přihlášeným účastníkům před setkáním. 
 
Případné dotazy na e-mail: ospws@email.cz  
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