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Přihláška a prezentace v ZJ
 Odkaz na přihlášku: Přihláška na pobyt
 Prosíme o vyplnění přihlášek nejpozději do 18. 3. 2019. Pokud zbyde volné místo, termín přihlašování 

prodloužíme, ale je to bez záruky, proto doporučujeme přihlásit se co nejdříve.

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

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

 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 Eliškou

 Kontakty pro případné dotazy:
 Jana Speváková, 776 880 164, pobyty@suki.cz

 Leona Pejcharová, 774 174 113, l.pejcharova@suki.cz

 Monika Ťuláková, 739 245 233 (sms), m.tulakova@seznam.cz

https://goo.gl/forms/hd52uWCxzWD9gyBj2
https://youtu.be/IG5SqTJirlI
mailto:pobyty@suki.cz
mailto:suki@suki.cz
mailto:m.tulakova@seznam.cz


Program víkendu
PÁTEK: 16.00 příjezd a ubytování

18.30 večeře
20.00 volný program

SOBOTA: 07.30–09.00 snídaně
09.30–12.00 dílničky s vedoucími SUKI tábora, vyrábění pro děti i dospělé
12.00–13.30 oběd
14.00–15.30 1. blok moderovaného programu – historie a současnost SUKI
15.30–16.00 přestávka s občerstvením
16.00–17.30 2. blok moderovaného programu – implantační program v ČR
17.30–19.00 raut
19.00–20.00 vystoupení souboru Pantomima S.I.
20.00 volný program

NEDĚLE: 07.30–09.00 snídaně
09.00–12.00 tandemové divadlo s Katkou Jebavou – malé děti
09.00–12.00 orientační běh s otázkami pro dospělé a školní děti
12.00–13.00 oběd
13.00 vyklizení pokojů, odjezd

DOPROVODNÝ PROGRAM:
Pátek až neděle: výstava o sluchu a zvuku ve foyeru hotelu
Sobota a neděle: stánky sponzorů
Sobota odpoledne: prodej drobných výrobků dětí a dospělých z výtvarných dílniček, výtěžek bude použit pro letní tábor SUKI.

Tento program je orientační a může být ještě změněn. 
Přesný rozpis programu, včetně informací o dopravě k hotelu, dostanou přihlášení účastníci e-mailem včas před odjezdem na pobyt.



Pátek 12. 4.

• Příjezd na místo a ubytování. 

• Při registraci v recepci dostanete po 
zaplacení pobytu jmenovky a stravenky.

• V  hotelu jsou k dispozici pokoje s 
vlastním sociálním zařízením. Pokoje na 
Myslivně 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.

• Snídaně, obědy i večeře budou zajištěny v 
prostorách restaurace hotelu Myslivna.

• Snídaně je formou bohatého bufetového 
stolu.

• Po večeři volný program.

Hotel Myslivna

Nad Pisárkami 276/1, 623 00 Brno



Sobota 13. 4.
• Dopoledne: dílničky s vedoucími tábora SUKI (odpoledne pak budou výrobky 

prodávány, výtěžek poputuje na tábor). Vyrábění pro děti i dospělé.

• Odpoledne: 25 let SUKI
• První blok: historie a současnost SUKI

• Z historie – první implantace/NF Prolomené ticho s Jarmilou Radovou

• Ze současnosti a budoucnosti – uvádí Věra Skopová a Leona Pejcharová

• Rozhovor s MUDr. Jaroslavou Příhodovou

• Představení tábora – uvádí Bára Leichtová a Marína Štibranyi s videem, které natočily děti

• Diskuze

• Druhý blok: implantační program v ČR
• Představení jednotlivých implantačních center v ČR – Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové

• Rozhovory s úspěšnými uživateli KI

• Prezentace NF Dar sluchu

• Vystoupení souboru Pantomima S.I.

• Během odpoledního a večerního programu bude zajištěno hlídání dětí

• Bude zajištěno tlumočení do znakového jazyka i přepis



Neděle 14. 4.
 Po snídani nás čekají dva programy:
 Tandemové divadlo pro malé děti s Kateřinou Jebavou.

 Orientační běh s otázkami pro dospělé a školní děti – smíšené skupiny.

 Nesmíme zapomenout ani společné focení všech účastníků pobytu.

 Pokud máte možnost přivézt pro děti pár drobností jako odměnu za běh, 
budeme jen 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

Technické muzeum v Brně

Pavilon Anthropos

http://www.spilberk.cz/
https://www.veveri.cz/cs
http://www.chaty-chalupy-dds.cz/clanky/brnenska-prehrada-plavba-parnikem/
http://www.technicalmuseum.cz/
http://www.mzm.cz/pavilonanthropos/stale-expozice/


Ceník ubytování a stravy

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 1700,- 850,-

11+ a dospělí 1800,- 900,-

Ceník jídla na den pro neubytované

Věk Plná penze Snídaně Oběd Večeře

0-6 let 400,- 100,- 150,- 150,-

7-10 let 450,- 150,- 150,- 150,-

11+ a dospělí 500,- 150,- 200,- 150,-


