


 Odkaz na přihlášku: Předběžná přihláška na pobyt  

 Prosíme o vyplnění přihlášek nejpozději do 31. 8. 2016 

 Přihláška je předběžná, všem přihlášeným zájemcům bude před 
pobytem poslán e-mail s dotazem na platnost přihlášky. 

 Součástí přihlášky je i přihlášení na plánované prohlídky. Prosíme o 
vyplnění, abychom věděli, pro kolik lidí máme zajistit vstupenky. 

 Rodiny s dětmi do 6 let bez nároku na lůžko a stravu zdarma. Pokud ale 
budete pro ně chtít jídlo, vyplňte požadavek v přihlášce. 

 Pro ubytované od 7 let je automaticky ubytování s plnou penzí – 
večeře, snídaně, oběd! 

 Pro účastníky bez ubytování je možnost zajištění jídla s námi. Přihlášku 
vyplňují všichni, kdo mají zájem zúčastnit se setkání! 

 Během celého pobytu bude dle potřeby zajištěno tlumočení do 
znakového jazyka, simultánní přepis a hlídání dětí. 

 Po uzávěrce přihlášek budou přihlášeným zájemcům rozeslány podrobné 
informace o pobytu a programu. Platba na místě. 

 Prezentace pobytu v ZJ: Video s Monikou 

Kontakty pro případné dotazy: 

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

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

Ťuláková Monika, 739 245 233 (sms), m.tulakova@seznam.cz  
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16.00 příjezd a ubytování 

    18.30 večeře 

    20.00 společné setkání  

 

7.30-9.00 snídaně 

    9.30-12.00 program 

    12.00-13.30 oběd 

    13.30-17.30 program 

    18.30-20.00 večeře 

    20.00 společné setkání + volný program, případně přednáška 

 

 7.30-9.00 snídaně 

    9.00-12.00 tradiční olympiáda pro děti 

    9.00-12.00 program pro dospělé 

    12.00-13.00 oběd 

    13.00 vyklizení pokojů, odjezd 

 

Tento program je orientační, přesný rozpis programu, včetně informací o dopravě 
k hotelu dostanou přihlášení účastníci e-mailem včas před odjezdem na 
víkendový pobyt. 



 
Nad Pisárkami 276/1 

623 00  Brno 
GPS: 49°11'19.115 N 

16°33'12.607 E  

 Příjezd na místo a ubytování. 
 V hotelu jsou k dispozici pokoje s vlastním sociálním zařízením. Pokoje jsou 

1lůžkové, 2lůžkové a 3lůžkové. 
 Ve většině pokojů jsou prostorné manželské postele, pokud budete mít s sebou 

dítě bez nároku na lůžko, pohodlně se vyspí s rodiči na manželském lůžku. Kdo 
má možnost vzít s sebou matraci pro dítě, označte to v přihlášce, umožní nám 
to lépe využít kapacitu hotelu. 

 Snídaně, obědy a večeře budou v prostorách restaurace hotelu. 
 Snídaně je formou bohatého bufetového stolu. 
 Po večeři společné setkání, informace k víkendovému programu. 
 Volný program. 

http://www.hotelmyslivna.cz/


Sobotní dopolední program bude věnován besedě s Davidem Duroněm, kmotrem 
Davídka o projektu nadačního fondu Dar sluchu „Zázrak pro …“. Besedy se 
zúčastní i ředitelka NF Gabriela Dänemarková, Davídek a jeho rodiče z Ghany. 

 

 Po obědě se vydáme na výlet do pravěku, máme 
domluvenou schůzku s mamutem, s pravěkým člověkem a 
určitě si s námi užijí společně strávený čas. Expozice nám 
představí příběh o nejstarších dějinách osídlení Moravy i 
celého evropského kontinentu. Je tvořena 3 základními 
celky: „Morava lovců a sběračů“, „Genetika ve vývoji 
člověka“, „Příběh lidského rodu“. 

 Pavilon Anthropos 

Brněnský pivovar nám může nabídnout také zajímavou 
exkurzi do výroby piva a nejen to. Součástí pivovarské 
exkurze bude i degustace. Portfolio Starobrna tvoří tradiční 
výčepní piva (světlé, černé, řezák), ležák, pivní speciál 
Baron Trenck, nefiltrovaná kvasnicová třináctka, unikátní 
speciální Zelené pivo a Modrá Kometa. Velké oblibě se mezi 
spotřebiteli těší jedenáctistupňové Medium.  

 Pivovar Starobrno 

http://www.mzm.cz/pavilonanthropos/stale-expozice/
http://www.mzm.cz/pavilonanthropos/stale-expozice/
http://www.starobrno.cz/cs-CZ/uvod.html
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 Po snídani nás čekají dva programy. 

 Na dopoledne plánujeme tradiční olympiádu, která je určena především 
pro děti. 

 Kromě olympiády se plánuje i program pro dospělé (zatím v jednání). 

 Společné focení všech účastníků pobytu. 

 Pokud máte možnost přivézt pro děti pár drobností jako odměnu za 
olympiádu, budeme rádi.  

 Pak nás čeká poslední setkání u společného oběda a vyklizení pokojů. 

 Pro ty, kteří ještě chtějí využít odpolední čas pro výlet, nabízíme pár 
zajímavých odkazů: 

 

 

Špilberk 

Hrad Veveří 

Plavba parníkem 

Vysílá studio Brno 

Technické muzeum v Brně 

http://www.spilberk.cz/
https://www.veveri.cz/cs
http://www.chaty-chalupy-dds.cz/clanky/brnenska-prehrada-plavba-parnikem/
http://www.gotobrno.cz/vysila-studio-brno/a14041-12
http://www.technicalmuseum.cz/


Ubytování s plnou penzí 

Věk Cena za víkend Cena za den 

0-6 let zdarma bez nároku na stravu zdarma bez nároku na stravu 

7-10 let 1.250,- 625,- 

11+ a dospělí 1.500,- 750,- 

Ceník jídla na den bez ubytování 

Věk Plná penze Snídaně Oběd Večeře 

0-6 let 200,- 75,- 75,- 50,- 

7-10 let 200,- 75,- 75,- 50,- 

11+ a dospělí 400,- 150,- 150,- 100,- 


