
Lyžování s KDU-ČSL
Neděle 13.2.2011

9:00 – 21:00
Zveme všechny lyžaře na krásný svah v Lukách nad Jihlavou. 

Přijeďte strávit pěknou neděli v přátelské atmosféře. 

Zakoupením skipasu u našeho stánku 
získáte malé občerstvení zdarma a 

současně podpoříte činnost krajské 
organizace KDU-ČSL.

Neváhejte a přijeďte

Těšíme se na vás!

www.skiluka.cz www.kduvysocina.cz

http://www.skiluka.cz/


Středisko se nachází v Lukách nad Jihlavou, asi 12 km od Jihlavy. Na 554 metrů vysokém kopci zvaný Balkán 
jsou k dispozici dva dvoukotvové vleky, kompletní zasněžovací systém s 5 děly, odbavovací systém na karty, 
parkoviště přímo u vleku a chata Gizela s občerstvením. Jak se tam dostanete?

Autem: Z Luk zamiřte  na Brtnici  (Puklice)  a ihned po podjetí  viaduktu zahněte doleva podél železničního 
náspu.  Pokračujte  po  místní  komunikaci  a  po  necelých  700m napravo  uvidíte  sjezdovku  -  odbočte  k  ní, 
parkoviště je přímo u pokladny a nástupní stanice vleku. Pokud přijíždíte od Brtnice či Puklic, nepodjíždějte 
viadukt, jeďte rovně.

Vlakem: Vlakové nádraží je vzdálené asi  200m od sjezdovky.

Skipas který můžete zakoupit u našeho stánku je zcela identický se skipasem prodávaný v areálu normálně. 
Pokud jej zakoupíte u našeho stánku, podpoříte činnost KDU-ČSL na Vysočině a současně dostanete i malé 
občerstvení zdarma. Na skipasu je bodový systém jízdného. 
100 bodů za 120,- Kč
200 bodů za 220,- Kč
300 bodů za 300,- Kč
V Lukách nad Jihlavou je cena jízdného stanovena na dlouhém vleku 10 bodů a dětském vleku 5 bodů. Skipas 
platí po celou sezónu a můžete jej využít do konce zimy. Využít jej můžete nejen na sjezdovce v Lukách nad 
Jihlavou, ale i na Křemešníku.

GPS souřadnice nástupní stanice vleku jsou: 49°22'1.957"N, 15°42'35.968"E

Více informací o areálu na www.skiluka.cz nebo u provozovatelky Magdy Vaňkové na telefonu 603 428 036.

Svoji účast přislíbily i nové místopředsedkyně KDU-ČSL Klára Liptáková a Helena Šustrová. Můžete se s nimi 
i neformálně setkat.

http://www.skiluka.cz/

