
Pozvánka na sraz horolezkyň na Rabštejně – 6.-9.8.2020 

Milé (horo)lezkyně, 

příznivá situace umožňuje pozvat vás na letní akci, plánovanou jako reciproční za úspěšný loňský sraz  

česko-slovenských horolezkyň na Dreveníku. Místa na chatě Rabštejn jsou rezervována a nic nám 

nebrání setkání na moravské půdě uskutečnit.  

Účastnice loňské akce již pozvánky obdržely, nyní dáváme na vědomost všem zájemkyním, členkám i 

nečlenkám ČHS či Jamesu. Stačí napsat ANO-OD KDY DO KDY-JAKÉ BUDU CHTÍT UBYTOVÁNÍ. 

Uzávěrka přihlášek k 10.7.2020. Prosím, dejte vědět na uvedené maily co nejdříve, abychom když tak 

chatu zbytečně neblokovaly.   

Další informace se včas dozvíte. Pro váhající: odkaz na průběh loňské akce na Dreveníku najdete zde. 

INFO 

http://www.rabstejn.cz/index.html 

Horská chata Rabštejn leží v CHKO Jeseníky asi 500 m od zříceniny hradu Rabštejn. Pro snadnější 

hledání - mezi Rýmařovem a Šumperkem. Skály na Rabštejně jsou největší lezeckou oblastí na severní 

Moravě. Skála je pevná, bohatě členěná. Horolezecké terény tvoří dva shluky skal. Přední skály (výška 

15–20 m) a Zadní skály (masív s troskami hradu výška až 37 m). Okolí skýtá spoustu dalších příležitostí 

pro sportovní  vyžití či turisticko-poznávací činnost. 

Ubytování: k dispozici bychom měly pokoje v následujících možnostech:  5 lůžek- 6 lůžek- apartmán 
2+2 nebo dvojlůžkový pokoj (celkem 30 míst). Cenové relace: Dvoulůžkový pokoj s vlastním socialní 
zařízením se snídaní: 550 Kč osoba/noc, bez snídaně 500 Kč, vícelůžkový pokoj bez sociálního zařízení 
(socialní zařízení v patře u pokojů) se snídaní: 400 Kč osoba/noc, bez snídaně 350 Kč. Ceny jsou 
včetně DPH a rekreačního poplatku 15 Kč. Možné je také přespání ve vlastních stanech za 50 
Kč/osoba.  

Stravování: snídaně viz výše, možnost přikoupení polopenze za 120Kč. Samostatná snídaně při 
ubytování ve stanu rovněž 120 Kč.  

Příjezd autem a parkování je pro ubytované hosty možné a zdarma.  
 
 
Kontakt: 
 
Alena Čepelková  acepelkova@gmail.com  tel. +420 602 437 296 
Anna Čaplická  annacaplicka@gmail.com tel. +421 915 880 542 
 
 
A ještě jedna informace pro tradiční účastnice akcí RHM:  letní sraz ve Slovinsku v červenci byl zrušen 
a odložen na příští rok. 
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