
KONFERENCE DUCHOVNÍCH PRACOVNÍKŮ CÍRKEVNÍCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
4. - 6. 4. 2016, Klášter a Poutní dům, Hora Matky Boží, Králíky

Informace k ubytování, stravování a dopravě

III. Konference duchovních pracovníků církevních škol a školských zařízení se letos uskuteční, jak jste 
již byli předběžně informováni, na Hoře Matky Boží, Králíky, ve dnech 4. - 6. dubna 2016. 

Program III. Konference duchovních pracovníků církevních škol a školských zařízení naleznete 
v příloze.

Přihlašování na konferenci je možné pouze online zde: http://form.cirkev.cz/

Uzávěrka přihlášek je 21. března 2016.

Konference bude probíhat v prostorách kláštera (http://www.klasterkraliky.cz/kontakt), 
stravování v Poutním domě (http://poutnidum.cz/  ), ubytování na obou místech; cca 100 m 
vzdálenost.

Ubytování:

 Zajištěno přímo v klášteře (11 pokojů -  24 lůžek) a v Poutním domě (25 pokojů - 62 lůžek). Podařilo 
se nám vyjednat pro všechny zvýhodněnou cenu – 250 Kč/os/noc. Sociální zařízení je většinou 
společné, na chodbách, oddělené pouze pro muže a ženy. Pokud by někdo z opravdu vážných důvodů,
např. zdravotních, potřeboval samostatné ubytování, je třeba se rovněž zaregistrovat do systému a to 
tak, že se ve vybraném dvoulůžkovém pokoji zapíše na obě lůžka. Je však také třeba počítat 
s příplatkem za neobsazené lůžko 100 Kč/os/noc.  
 V pondělí  4. dubna  je možno se ubytovávat již od 13:00 hod. 

Stravování:

Veškeré stravování (bez rozdílu místa ubytování) bude zajištěno v prostorách Poutního domu.
Ceny jednotlivých jídel:
Snídaně – 100 Kč
Oběd – 100 Kč
Večeře – 80 Kč
Ke stravování je třeba se předem přihlásit. Volba vegetariánské stravy je součástí přihlašování.
Eventuální dietní omezení mi, prosím, nahlaste co nejdříve (stačí uvést do poznámky v přihlášce). 

Platbu za ubytování a stravování provedete po Vašem příjezdu sami v Poutním domě (ubytování, 
strava – nejlépe v PO po večeři či v ÚT po obědě) či v klášteře (ubytování) hotově proti dokladu 
o zaplacení (na fakturu nelze). Nelze ani platit kartou.

Jak se tam dostanete: 

Mariánské poutní místo Hora Matky Boží se nachází nad městem Králíky nedaleko státní hranice 
s Polskem, pod Kralickým Sněžníkem. 

http://form.cirkev.cz/
http://poutnidum.cz/
http://www.klasterkraliky.cz/kontakt


Cesta autem: Při příjezdu od Žamberka jet na kruhovém objezdu směr Hanušovice, asi po 400 m po
přejetí mostku  s modrým zábradlím hlavní  silnice  uhýbá doleva,  rovně  vede vedlejší  silnice  směr
klášter Dolní Hedeč. Po asi 3,5 km na rozcestí se odbočí doprava mezi domy a přijede ke klášteru.

Při cestě od Červené Vody se v obci Dolní Orlice odbočí doprava (žlutá cedule s nápisem „klášter“) a
jede se opět asi 3,5 km po hlavní silnici (pozor, neodbočit na Zlatý Potok!) a na rozcestí u kříže odbočit
doleva  ke  klášteru.  Nenechat  se  zradit  navigací  při  cestě  autem,  některé  navigují  
po strmé poutní cestě pro pěší! A tam tudy opravdu nejezděte. Doporučujeme podívat se na mapu:
http://klasterkraliky.cz/kontakt 

Cesta autobusem: Na Horu Matky Boží jezdí v pracovních dnech několikrát denně linkový autobus. 
Autobusová zastávka je na rozcestí asi 400 m od poutního kostela. Aktuální jízdní řád lze nalézt na 
internetu po zadání: 
Odkud: Králíky, aut. st. (pozor!! Králíky, okres Ústí nad Orlicí!!); 
Kam: Králíky, Hedeč, konečná
Pozn.: pokud by vaše cesta skončila na aut. stanici v Králíkách, je možno zavolat na tel. čís: 
733 741 170 – Mgr. Irena Karlová, která bude připravena Vás dopravit do kláštera osobním autem.

Parkování je k dispozici přímo na místě s dostatečnou kapacitou parkoviště. Parkování je bez poplatku
(viz přiložená mapka).

Marta Vacušková, 29. 2. 2016

http://klasterkraliky.cz/kontakt

