
DDDDEEEELOSTLOSTLOSTLOSTRRRRELECKELECKELECKELECKÁÁÁÁ    TVRZ TVRZ TVRZ TVRZ HHHHURURURURKAKAKAKA 
Poznávací víkendovka s vojenskou tématikou 

9.- 11. 10. 2015 
 

Hlavní program: 
Dělostřelecká tvrz Hůrka 
Muzeum opevnění – dělostřelecké tvrz je 
jednou z největších pevnostních staveb ze 
30. let 20 století, která je na území ČR 
přístupné veřejnosti. Je zároveň součástí 
Králické pevnostní oblasti, kde je postupně 
realizován největší projekt na záchranu a 
zpřístupnění těchto unikátních vojensko-
technických a historických památek v ČR. 
Návštěva této monumentální stavby – pomníků zašlé slávy Československa – stojí rozhodně za to, zejména pokud jste 
zájemce o vojenskou historii. 

 
Plavecký bazén Ústí nad Orlicí 
V celém areálu Krytého plaveckého bazénu je technologie SLANÉ vody bez standardního chlórování. V budově KPB 
můžete navštívit občerstvení s posezením s výhledem do haly plaveckého bazénu. 

Plavecký bazén délky 25 m, klesající dno, 
hloubka 105 – 170 cm, 5 drah, startovní 
bloky, teplota vzduchu cca 30°C, teplota 
vody cca 28°C Tobogán délky 84 m 
s dojezdem do malého bazénu, vířivka, parní 
kabiny o teplotě 40°C a 45°C. 

 
 

Airsoft 
Volné chvíle využijeme především pro airsoftový program včetně večerních misí. Vybavení zajištěno, vítáno i vlastní. 

 
Ubytování 
Skautské středisko Dolní Dobrouč. 

Celodřevěná zateplená stavba vytápěna kamny, 

napojena na elektřinu a pitnou vodu. Objekt má  

v přízemí krytou verandu s venkovním krbem, 

chodbu, klubovnu a sklad s kuchyňským koutem. 

Podkroví slouží pro hry a přenocování na matracích. 

U klubovny je louka, ohniště (využijeme na táborák) 

a hřiště na volejbal.  

 

Odjezd a návrat 
Pátek 17:00 z Medlešic od zámku, návrat v neděli cca 17:00. 

 

Poplatek 380,- Kč 
V ceně je zahrnuto vstupné na všechny programy, doprava, ubytování i strava. 

Poplatek lze zaplatit i na účet sdružení: 2800792463 / 2010, do poznámky uveďte jméno dítěte. 

Bližší informace a možnost přihlášení na tel. 608 823 132 (Benák Martin) nebo na mailu: info@artega.cz. 

S sebou: spacák, vhodné oblečení na ven, teplejší oblečení do podzemí, pevné boty, hygienické potřeby, kopii kartičky ZP, případně 

drobné kapesné. 
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