
Letní rehabilitační pobyt

2.‒9. 7. 2016



 Odkaz na přihlášku: PŘIHLÁŠKA

 Prosíme o vyplnění přihlášky nejpozději do 19.6.2016

 Ubytování je rozděleno na pokoje se sociálním zařízením na pokojích a pokoje se společným 

sociálním zařízením na chodbě. 

 Rodiny s dětmi do 3 let, pro které nebudou chtít lůžko, ale budou chtít stravu pro dítě, napište 

to prosím do přihlášek.

 Pro účastníky bez ubytování je možnost zajištění jídla s námi. Přihlášku vyplňují všichni, kdo 

mají zájem zúčastnit se setkání na letním pobytu!!

 Členové SUKI, kteří jsou implantovaní, nebo rodičem implantovaného dítěte, a do 30.6.2016 

zaplatí členský příspěvek za rok 2016, mají nárok na slevu 50 Kč/den. Nárok na příspěvek 

má jeden z rodičů.

 Během celého pobytu bude dle potřeby zajištěno tlumočení do znakového jazyka a 

simultánní přepis.

 V době večerních besed a přednášek bude zajištěno hlídání dětí.

 Po uzávěrce přihlášek budou přihlášeným účastníkům rozeslány podrobné informace o 

pobytu a programu. Platba na místě. 

 Prezentace pobytu v ZJ: VIDEOPREZENTACE S ILČOU

Kontakty pro případné dotazy:

Speváková Jana, 776 880 164, kochlici.cr@gmail.com

Skopová Věra, 606 438 393, info@suki.cz

Pro neslyšící rodiče: Ťuláková Monika, 739 245 233 (sms), m.tulakova@seznam.cz

http://goo.gl/forms/OklfzGqTepln1TmA2
https://youtu.be/O-HAXnLfK5I


 Ubytování na Richtrových boudách je v 2, 3, 4, 5, 6lůžkových pokojích v hlavní budově a v 

Červené boudě.

 Ubytování v Červené boudě je v pokojích se společným sociálním zařízením na chodbě. 

 V pokojích s vlastním sociálním zařízením budou přednostně ubytované rodiny s nejmenšími 

dětmi.

 Pro dospělé účastníky se počítá s ubytováním na Červené boudě, která je od hlavní budovy 

vzdálena cca 300 metrů. Rozmístění se bude řídit podle počtu zúčastněných.

 Pobyt lze i jen na určité dny, v přihlášce je možnost výběru dnů.

 Snídaně, obědy a večeře se podávají v hlavní budově. Ubytování je s plnou penzí: snídaně, 

oběd, večeře.

 Časy jídel a jídelníček bude rozeslán v podrobnějších informacích všem přihlášeným 

účastníkům po uzavření přihlášek.

 V sobotu po večeři společné setkání, na kterém se dozvíte informace k celotýdennímu 

pobytu.

 U chaty nelze parkovat. Pro účastníky s vlastními auty bude k dispozici parkoviště 2 km od 

chaty. Podrobnější informace o odvozu zavazadel na chatu budou rozeslány před pobytem.

Richtrovy boudy

http://www.richtrovyboudy.cz/
http://www.richtrovyboudy.cz/
http://www.richtrovyboudy.cz/


Sobota: Příjezd od 15.00, ubytování

18.00 – večeře

20.00 – zahájení pobytu, informace k pobytu

Neděle: 9.30 – valná hromada SUKI, společný program pro děti

volné odpoledne

20.00 – místopisná přednáška

Pondělí: 9.00–12.00 – individuální logopedie pro děti i dospělé

volné odpoledne

20.00 – bojovka pro malé i velké

Úterý: 9.00–12.00 – individuální logopedie pro děti i dospělé

14.00 – společný výlet na Výrovku  (šipkovaná)

20.00 – co je nového ve světě KI? Představení nového procesoru KANSO, povídání se zástupci firmy Cochlear a CKID 

FN Motol

Středa: 9.00–12.00 – individuální logopedie pro děti i dospělé

14.00 – o genetice trochu více – povídání s MUDr. Radkou Pourovou, Ph.D.

Čtvrtek: 9.00–12.00 – individuální logopedie pro děti i dospělé

9.30 – přednáška Mgr. Jitky Vrchotové, DiS. – změny v sociálním systému (průkazy TP, ZTP, ZTP/P, příspěvek na péči, 

invalidní důchod apod.)

Odpoledne - možnost individuálních konzultací s Mgr. Jitkou Vrchotovou, DiS.

20.00 – CINEMA SUKI

Pátek: 9.00–12.00 – individuální logopedie pro děti i dospělé

Odpoledne – olympiáda, společné focení

Večer – karneval s diskotékou pro všechny

Sobota: Balení, loučení

Po obědě ukončení pobytu



Lanovkou na Sněžku...

Nejsnadněji se na nejvyšší horu České republiky dostanete lanovkou, jejíž dolní stanice je vzdálena cca 30 

minut z centra města. Její jméno je odvozeno od slova sněžná – sněhem pokrytá. 

Chata Výrovka...

Je známým a oblíbeným výletním místem v rozsoše Luční hora – Černá hora. Jako jedna z mála zničených 

horských chat však byla Výrovka obnovena. Dnešní stavba byla navržena koncem 80. let 20. století. V okolí 

bohatě roste vzácná horská květena. 

Bobová dráha Berta...

Najdete ji v Mladých Bukách kousek od Trutnova. V horních pasážích bobové dráhy vás uchvátí dokonalé 

výhledy na východní Krkonoše. Nezapomenutelný zážitek nejen pro děti. Vzdálenost od Pece pod Sněžkou 15 

km.

Adršpašské skály...

Adršpašsko - Teplické skály, kouzelné místo spojující malebnost a romantiku, kterou po milióny let sama příroda 

vytvářela. Rezervace se rozprostírá v tzv. trojúhelníku mezi obcemi Adršpach, Teplice nad Metují a vrcholem 

Čáp nad vsí Skály, vzdálené od Pece pod Sněžkou 44 km.

ZOO Dvůr Králové...

Africké safari: skvělá projížďka po africkém safari. Čeká Vás neopakovatelný zážitek jízdy africkou přírodou, 

ocitnete se v těsné blízkosti zeber, antilop a další zajímavé zvěře za poutavého vyprávění vyškoleného řidiče. 

Vzdálenost od Pece pod Sněžkou 42 km.

Babiččino údolí...

Tady někde chodily skutečné předobrazy babičky, vévodkyně Zaháňské, Barunky a jejích sourozenců, psů 

Sultána a Tyrla i bláznivé Viktorky. Staré Bělidlo a Viktorčin splav najdete u České Skalice, vzdálenost od Pece 

pod Sněžkou 46 km. V horkých dnech můžete využít i koupaní v přehradní nádrži Rozkoš.

http://www.pecpodsnezkou.cz/lanovka/
http://www.vyrovka-krkonose.cz/rubrika/4-Popis-umisteni/index.htm
http://www.areal-mladebuky.cz/cz/letni-aktivity/sport-a-zabava/bobova-draha-berta.html
http://www.skalyadrspach.cz/
http://www.zoodvurkralove.cz/cs/
http://www.josefov-jaromer.cz/babiccino-udoli.php
http://www.region-adrspach.cz/aktivni-vyziti/koupani/rozkos/


Ceník ubytování s plnou penzí za osobu a týden

Věková kategorie Pokoje se soc. zařízením Pokoje bez soc. zařízení

Do 6 let 3.374,- 3.234,-

Do 14 let 3.584,- 3.444,-

Od 14 let 3.668,- 3.528,-

Ceník ubytování s plnou penzí za osobu a den

Věková kategorie Pokoje se soc. zařízením Pokoje bez soc. zařízení

Do 6 let 482,- 462-

Do 14 let 512,- 492,-

Od 14 let 524,- 502,-

Ceník jídla za osobu bez ubytování 

Věková kategorie Oběd Večeře

Do 6 let 92,- 92,-

Do 14 let 107,- 107,-

Od 14 let 113,- 113,-


