


 Odkaz na přihlášku: Přihláška na podzimní pobyt SUKI 2017 

 Prosíme o vyplnění přihlášky nejpozději do 25. 9. 2017  
 Ubytování v luxusních chatkách s podlahovým vytápěním a vlastním sociálním 

zázemím.  
 Děti do 3 let bez nároku na lůžko a stravu – zdarma. Pokud jim chcete zajistit stravu, 

napište to prosím do přihlášek. 
 Ubytování je s plnou penzí: snídaně, oběd, večeře. 
 Pro účastníky bez ubytování je možnost zajištění jídla s námi. 
 Přihlášku vyplňují všichni, kdo mají zájem zúčastnit se setkání na podzimním 

pobytu!!  
 Po uzávěrce přihlášek budou přihlášeným účastníkům rozeslány podrobné 

informace o pobytu a programu. Platba předem na účet SUKI. 
 Během celého pobytu bude dle potřeby zajištěno tlumočení do znakového jazyka a 

simultánní přepis. 

 
Kontakty pro případné dotazy: 

Speváková Jana, 776 880 164, pobyty@suki.cz 
Skopová Věra,  606 438 393, suki@suki.cz 

Pro neslyšící rodiče: Ťuláková Monika, 739 245 233 (sms), m.tulakova@seznam.cz 
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 Jelikož Baldovec vyžaduje 50% zálohu a jsme přihlášeni jako skupina, není možné 
platit na místě ani posílat zálohy přímo na Baldovec a musí se zaplatit najednou z 
účtu SUKI. 

 Z tohoto důvodu je změna v platbách a celou částku za pobyt hradí účastníci předem 
na účet SUKI. Zvolili jsme variantu zaplacení celé částky i z důvodu usnadnění 
administrativy s tím spojené. 

 

 Po registraci Vaší přihlášky Vám spočítáme celkovou cenu za pobyt a informace o 
částce k úhradě a vygenerovaný variabilní symbol Vám pošleme e-mailem. 

 Platbu pak bude potřeba odeslat na účet SUKI nejpozději do 29. 9. 2017. 

 Pokud se z vážných důvodů (nemoc apod.) nebudete moct pobytu zúčastnit a dáte 
nám vědět alespoň den před začátkem pobytu, tak Vám zaplacenou částku 
samozřejmě vrátíme. 

 

 Prosíme, abyste v případě odhlášení nezapomínali dát nám vědět (ať už e‐mailem, 
SMS či telefonátem), že se nakonec nemůžete zúčastnit. Ubytovací zařízení nám 
zpravidla vychází vstříc s tím, že nechtějí žádné storno poplatky, proto je slušností dát 
včas vědět, že nedorazíte, aby se pro Vás zbytečně nevařilo jídlo a nepřipravovaly 
pokoje. Děkujeme za pochopení. 

 



    14.00 příjezd a ubytování 
                18.30 večeře 
                20.00 společné setkání 
 

 8.00–9.00 snídaně 
                 9.30–12.30 program  
                 12.30–14.00 oběd 
                 14.30–17.00 program 
                 18.00–19.30 večeře 
                 19.30 společné setkání + program 
 

  8.00–9.00 snídaně 
                 9.00–12.00 tradiční olympiáda pro děti 
                 9.00–12.00 program pro dospělé 
                 12.00- vyklizení chatek 
                 12.00-13.00 oběd, odjezd  
 
Tento program je orientační, přesný rozpis programu dostanou přihlášení účastníci 
mailem včas před odjezdem na pobyt. 



    motivační hra podle předlohy televizní soutěže Pevnost Boyard.  
Program je určen na celou sobotu pro všechny zájemce, prosím o zapsání počtu lidí, kteří 
se programu zúčastní, ať můžeme vytvořit skupiny. 
Tento program bude hrazen SUKI, pro vás je tedy zdarma. 
                 

Solná jeskyně Baldovec 
    Masáže Baldovec 
    Vodní svět – parní sauna, vířivka, zábavné a masážní sprchy,  
    odpočinek na vyhřívaných keramických lehátkách a lavicích. 
Nabídku wellness centra můžete využít v sobotu nebo neděli. V přihlášce si můžete 
vybrat zaškrtnutím příslušného políčka den a relaxační aktivitu. Přihláška slouží i k 
objednání procedur pro Baldovec. Ceny za jednotlivé nabídky najdete v přihlášce.
 

je plánován na neděli pro dospělé účastníky. Pro tuto hru používáme kvalitní 
poloautomatické zbraně značky Spyder Victor II a BT ELIT. Nesčetné množství her, misí a 
taktických operaci můžete vyzkoušet na unikátním paintballovém hřišti v zalesněné části 
našeho centra. Každý účastník dostane ochranný oblek, rukavice, masku a 100 nábojů. 
Cena za paintball činí 300 Kč/účastník.
 



CAMPING BALDOVEC  
s.r.o. 

Baldovec 319,  
798 61 Rozstání 

tel.: 606 744 265 
GPS: 49° 24' 47"N   16° 

48' 31"E 

 Příjezd na místo a ubytování 
 V hlavní budově najdete recepci, wellness centrum a restauraci, kde budou podávány 

snídaně, obědy a večeře 
 Ubytování  ve vytápěných chatkách s vlastním soc. zázemím:  Apartmán (6 lůžek), Chata 

Finlandia (4 lůžka),  Chata Silva (4 lůžka), Chata Lada (3 lůžka),  Chata Iva (2 lůžka) 
 Parkování bude zajištěno zdarma přímo u chat, které budete mít k dispozici 
 Po večeři společné setkání, informace k víkendovému programu, prezentace novinek v 

oblasti KI 
 Volný program 

CAMPING BALDOVEC  s.r.o.  
   

   

http://www.baldovec.cz/cz


 Pevnost Baldyard – každý ze skupiny si vybere svůj úkol 
– Mnich Viktor z Vysočan: tento moudrý člověk vám může pomoci k získání klíče, pokud neuspějete v některé 

z disciplín. Cesta k němu je dlouhá a strastiplná. Bydlí na tom nejvyšším místě pevnosti, ČERNÉ VĚŽI. I když se k němu 
dostanete, nemáte ještě vyhráno. Starý moudrý muž díky nadměrné konzumaci mešního vína mluví pouze v jinotajích 
a hádankách. 

– Hlavolam: strážce dílku vám předá několik hlavolamů, které budete muset vyřešit. Za každý vyluštěný hlavolam 
získáte jeden klíč. 

– Ariadnina nit: na spletitém drátu je kroužek s klíčem. Vaším úkolem je kroužek s klíčkem vymotat, aniž byste se jím 
dotkli drátu. Pokud se ho dotknete, budete upozorněni zvukovým signálem. Pokud se signál ozve třikrát, klíč už 
nezískáte. 

– Orientační běh po horských střediscích: na každé kontrole čeká účastníka nelehký úkol rozpoznání druhu nápoje 
(alkoholu). Kontroly jsou rozmístěny v areálu Campingu Baldovec na určitých místech,(strom, potok, louka, poštovní 
schránka, beach volejbal apod.).  Hodnotí se počet správných odpovědí. 

– Truhla: v dřevěné truhle je nejen spousta nepořádku a havěti, ale také klíč, který musíte nahmatat úzkým otvorem. 

– Balónek: musíte prostřelit balónek, ve kterém je klíč a k dispozici máte pouze luk a šípy… (Alternativa: kuše, 
paintballová zbraň nebo foukačka)  

– Lanové centrum: Je jednou z nejoblíbenějších atrakcí, kterou zařazujeme do většiny našich programů, které Vám 
nabízíme, a jsou realizovány v našem adrenalinovém parku. Lanové centrum má celkem 16 lanových mostů a 
překážek umístěných ve výšce 8 – 9 metrů nad zemí. 

– Matematika: vaším úkolem je spočítat daný matematický příklad. Za každou správnou odpověď získáte jeden klíč. 

 

 Na děti, které se nezúčastní Baldyardu, bude čekat program s Bárou a Marínou 



 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: paintball. 
 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: 
Kateřinská jeskyně 

Hvězdárna Prostějov 
Hrad Pernštejn 

 
 
 

http://www.moravskykras.net/katerinska-jeskyne.html
http://www.hvezdarnapv.cz/
http://www.hrad-pernstejn.cz/


Strava (den) Děti 0–3 let Děti 3–10 let Dospělí 

Plná penze 235,- 235,- 340,- 

Oběd 80,- 80,- 120,- 

Večeře 75,- 75,- 100,- 

Hlavní budova Cena s plnou penzí 
(víkend) 

Cena bez plné 
penze (víkend) 

0–3 let Zdarma Zdarma 

3–10 let 870,- 400,- 

Dospělí 1080,- 400,- 


