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Máme pro Vás jeden osvědčený tip na 
parádní sváteční zábavu. Nejlépe pak pro 
dny, kdy by ven opravdu “ani psa nevyhnal”. 
Co si takhle společně doma udělat parádní 
gaučový piknik a při něm si pustit fotky ze 
společných dovolených a výletů? Letošních, 
loňských, předloňských? Čím starší, 
tím vzpomínky obvykle bývají vtipnější 
i dojemnější. A možná, že v těchto chvílích 
rodinné pohody i u vás zazní něco jako: 
“Podívej, to jsme zrovna vyšlapali na Sněžku 
a ten den jsme na cestě zpátky jen taktak 
utekli bouřce. Zato jsme si pak celý večer 
hráli s Pecim!”, nebo třeba: “Jé, mami, tohle 
video je přece z Mácháče, jak jsme zkoušeli 
paddleboard, ale Vítek z něj pořád padal 
a padal. To bylo sranda!”  
Pokud se Vám podaří vytvořit podobně 
srdečnou atmosféru, budeme mít upřímnou 
radost i my. A pokud se snad některá ze 
vzpomínek zatoulá ke dvěma místům, 
jejichž kouzlo s Vámi již několik let 
objevujeme - tedy kouzlo Krkonoš a okolí 
Máchova jezera - budeme tím velice poctěni. 
A bude to pro nás i takový malý dárek pod 
stromeček.
Za redakci časopisu S dětmi v Praze a za 
hotely Horizont a Port si Vám společně 
dovolíme popřát, aby se čas ke konci roku 
na chvilku zpomalil a aby se i rok 2019 stal 
pro Vaši rodinu rokem nezapomenutelných 
zážitků. Děkujeme za Vaši přízeň!

 
TIP REDAKCE 
DÁREK PRO RADOST 
Potěšte své nejbližší poukazem na pobyt na horách nebo u vody. Přesněji řečeno 
v hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou či hotelu Port na břehu Máchova jezera. 
Voucher na pobyt s polopenzí můžete libovolně nechat doplnit o další služby, přesně 
na míru tužbám, zvyklostem a potřebám těch, které chcete obdarovat, a to včetně 
prarodičů. I oni zde mohou zažít hory pohody a moře zážitků, třeba se svými vnoučaty. 
V recepcích obou hotelů Vám rádi poradí.
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ČAS BILANCOVÁNÍ,
čas úsměvů, čas nadějí
Přelom roku bývá oproti ostatním měsícům přeci jen výjimečný. Čas se zpomalí a sváteční dny 
pomyslně zarámují prostor, kdy se sluší na chvíli se zastavit. Proč? Třeba proto, aby si člověk 
v neklidném běhu všednosti uvědomil, co je v životě opravdu důležité a na čem zas tak nesejde.


