
VÍKENDOVÝ POBYT PRO DOSPĚLÉ

27.–29. 11. 2020



Přihláška
⮚ Není nutné být členem SUKI, pobyt je otevřen všem.
⮚ Odkaz na přihlášku: Přihláška na víkendovou akci pro dospělé

⮚ Prosíme o vyplnění přihlášky co nejdříve, ideálně do 9. 10. 2020, abychom mohli 
naplánovat, kde se hlavní akce bude konat. Pozdější přihlašování bude možné v 
závislosti na volné kapacitě ubytování.

⮚ Přihlášku vyplňují všichni, kdo mají zájem zúčastnit se akce pro dospělé!
⮚ Ubytování je se snídaní. V pátek bude zajištěna večeře v prostorách Bobycentra.
⮚ Sobotní večeře pro hladové bude zajištěna v restauraci Al Capone.
⮚ Pro účastníky bez ubytování je možnost zajištění jídla s námi.
⮚ Upozorňujeme účastníky, že se jedná o akci pro dospělé, hlídání dětí nebude 

zajištěno.
⮚ Zhruba začátkem listopadu budou přihlášeným účastníkům rozeslány podrobné 

informace o pobytu a programu. Platba předem na účet SUKI – po zpracování 
přihlášek vám zašleme platební údaje.

⮚ Během sobotního programu bude zajištěn přepis i tlumočení do ČZJ. 

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

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

https://forms.gle/zNaWMxxWaboLQPRFA
mailto:pobyty@suki.cz
mailto:l.pejcharova@suki.cz


Ceník ubytování a jídla

Den - jídlo Cena za osobu

27.11. večeře 220,-

28.11. oběd 400,-

28.11. večeře 200,-

Bobycentrum
Ubytování se 

snídaní 
(osoba/noc)

Ubytování se 
snídaní 

(osoba/víkend)

1lůžkový pokoj 1150,- 2300,-

2lůžkový pokoj 600,- 1200,-

3lůžkový pokoj 600,- 1200,-

Ceny za stravu jsou zatím jen předběžné, konkrétní částky a menu budeme teprve 
domlouvat a upřesníme je krátce před pobytem – je možné, že se částky nakonec 
lehce sníží. V částce 400 Kč za sobotní oběd je zahrnut obědový raut a nápoje 
během trvání programu. V přihlášce máte možnost zvolit si, zda se oběda/večeře 
zúčastníte s námi, nebo zda si zajistíte vlastní stravu.

Při zrušení účasti méně než 14 dní před pobytem vyžaduje hotel storno poplatek ve 
výši 100 % ceny. Zkusíme zjistit, případně zmírnit storno poplatky v případě 
prokazatelného onemocnění.



Program víkendu
PÁTEK: 16.00 příjezd a ubytování

19.00 večeře
20.30 společné setkání

SOBOTA: 7.30–9.30 snídaně
10.00–12.30 program
12.30–14.00 oběd formou obědového bufetu
14.30–17.00 program
17.30–20.00 vánoční medovina na Svoboďáku
20.30 společná večeře a volná zábava

NEDĚLE: 7.30–9.30 snídaně
10.00 vyklizení pokojů, odjezd 

Tento program je orientační, přesný rozpis programu dostanou přihlášení účastníci 
mailem včas před odjezdem na pobyt.



Pátek 27. 11.
Hotel Cosmopolitan 

Bobycentrum
Sportovní 559/2 A,

602 00 Brno
tel.: 533 555 933

⮚ Příjezd na místo a ubytování.
⮚ K dispozici budou pokoje v 4hvězdičkovém hotelu. Pokoje jsou 1lůžkové, 2lůžkové a 

3lůžkové. 
⮚ Parkování v areálu Bobycentra a před hotelem zdarma, popřípadě v hotelových 

garážích za 250,- Kč/noc.
⮚ Pro účastníky bez auta dojezd před hotel autobusem 67, zastávka Sportovní.
⮚ Po večeři společné setkání, informace k víkendovému programu, diskuze o tématech, 

které by vás zajímala.
⮚ Volný program.   

Hotel Cosmopolitan - Bobycentrum

http://www.jrbrno.cz/L67S2Z592
https://www.hotelcosmopolitan.cz/cs/


Sobota 28. 11.
⮚ V sobotu čeká ubytované účastníky bohatá snídaně v snídaňové restauraci hotelu.

⮚ Po snídani přesun na hlavní akci pořádanou ve spolupráci s centrem kochleárních 
implantací v Brně ve Fakultní nemocnici u sv. Anny.

⮚ Akce bude probíhat buď v areálu nemocnice u sv. Anny, nebo v kongresovém sále v 
Bobycentru. Prostory konání akce se budou plánovat až podle počtu účastníků, takže 
místo konání bude upřesněno účastníkům před akcí. 

⮚ Program je plánován od 10.00. Na úvod proběhne představení brněnského centra 
kochleárních implantací pro dospělé a jejich práce s pacienty. 

⮚ Obědový raut pro účastníky.

⮚ Beseda s odborníky od 14.30 do 17.00

⮚ Na akci budou pozváni i zástupci výrobců KI - Cochlear, Med-el a AB. Na místě bude 
také možnost zakoupit baterie do KI i sluchadel od firmy Auditas.

⮚ Od 17.00 přesun na náměstí Svobody k ochutnávce vánoční medoviny nebo jiného 
vánočního nápoje.

⮚ Kolem 20.00 zamíříme do restaurace Al Capone, kde budeme moci posedět, 
popovídat si a dopřát si dobrou večeři. Podle počtu přihlášených bude sestavena 
nabídka jídel, ze které si budete moci vybrat.

https://iweb3.fnusa.cz/pro-pacienty-a-navstevy/pracoviste/orl-zakladni-informace/orl-komplexni-implantacni-centrum/
http://www.pizzaalcapone.cz/


Neděle 29. 11.
⮚Po snídani nás čeká vyklizení pokojů. Pokoje mají být vyklizeny do 10.00.
⮚Ti, kteří chtějí ještě využít dopolední a odpolední čas v Brně, mohou navštívit pár 

zajímavých míst, nebo vánoční trhy, které právě začínají.

Špilberk
Technické muzeum

Vida - science centrum

⮚Co říct závěrem? Tento pobyt je prvním, který je určen výhradně dospělým, a doufáme, 
že vám se bude líbit a nás bude motivovat k tomu, abychom uspořádali další. Tento 
pobyt poslouží především tomu, abychom se seznámili a na základě toho pak můžeme 
plánovat další pobyty s aktivitami podle vašich zájmů.

⮚Budeme rádi i za vaše návrhy, jaké aktivity (např. rehabilitační, sportovní, kulturní 
apod.) či besedy (např. se sociální tematikou) zařadit do programu dalších pobytů. 
Přivítáme jakoukoli zpětnou vazbu.
Těšíme se na vás!

Vaše SUKI

https://www.spilberk.cz/
http://www.technicalmuseum.cz/
https://vida.cz/

