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od vody a z hor od vody a z hor

Právě Vánoce a čas, kdy se jeden rok láme v druhý, patří 
mezi období, kdy si ten rychle plynoucí čas uvědomujeme 
zřetelně. Možná i proto, že se tempo každodennosti 
zpomalí a máme čas na sebe navzájem. Co všechno jsme 
spolu letos stihli? A jaké plány v nás uzrávají na budoucí 
rok? Jaké máme sny? Jaké zážitky? Vyprávíme si doma 
mezi sebou. Když na to přijde, tak i příbuzným, přátelům, 
spřízněným duším.

Při tom bilancování ani v našich vzpomínkách na 
uplynulý rok nechybí ohlédnutí za tím, jak jsme v létě na 
kole objeli Máchovo jezero a za odměnu si pochutnali 
na zmrzlině a skvěle vychlazeném pivu. Čas se tenkrát 
zastavil, slunce přes stromy šimralo na bradě a my jen tak 
společně pozorovali, jak lidé nastupují na parník a ten pak 
pomalu, rozvážně mizí po hladině ke Starým Splavům. 
Zavoní vánoční brusinkový čas a nám se vybaví, jak jsme 
se v zimě na sjezdovkách vydali na Černou horu a pak 
zas zpátky do Pece…. A děti i po téhle celodenní taškařici 
stejně měly sílu cachtat se ještě dvě hodiny v bazénu. Že by 
za to mohly ty palačinky, které v Horizontu umějí opravdu 
skvěle? Kdo ví? Každopádně, starosti jsou zapomenuté 
a zbyly už jen milé vzpomínky s ozvěnou smíchu nad 
vtipnými situacemi, které určitě přežijí i letošní Silvestr. 

Za redakci S dětmi v Praze a hotely Port a Horizont si 
vám společně dovolíme popřát povedený rok 2020. Aby 
vám v něm nechyběla žádná spřízněná duše, na které vám 
záleží. 

Děkujeme za vaši přízeň!

ZPOMALTE A UŽÍVEJTE SI.
Nic totiž neuteče. Ani rok 2020!
„No ty zas vyrostly! To snad není možný….Jak 
jen ten čas letí!“ Které dítě tohle neslyší každé 
Vánoce? Zas a znova, dokolečka…A který rodič 
se při těchto pochvalných komplimentech netetelí 
radostí? Takový klasický detail konce roku.

TIP REDAKCE 
VÁNOČNÍ DÁREK PRO RADOST
Potěšte své nejbližší poukazem na pobyt 
na horách nebo u vody, tedy v našich 
osvědčených partnerských hotelích Horizont 
v Peci pod Sněžkou či hotelu Port na 
břehu Máchova jezera. Voucher na pobyt 
s polopenzí můžete doplnit o jakékoliv další 
hotelové služby, přesně na míru tužbám, 
zvyklostem a potřebám těch, které chcete 
obdarovat, a to včetně prarodičů. Personál 
obou hotelů vám rád poradí se správným 
výběrem.
OBJEVTE SVŮJ HORIZONT …
www.hotelhorizont.cz
VÁŠ PŘÍSTAV HOTEL PORT …
www.hotelport.cz


