
Letní rehabilitační pobyt 

2.‒9. 7. 2017 



 Odkaz na přihlášku: PŘIHLÁŠKA 

 Prosíme o vyplnění přihlášky nejpozději do 15. 6. 2017 

 Ubytování je zpravidla s vlastním sociálním zařízením, kromě několika pokojů, 

které jako buňky mají společné sociální zařízení (o jedno soc. zařízení se dělí max. 

2–3 pokoje).  

 Rodiny s dětmi do 3 let, pro které nebudete chtít lůžko, ale budete 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!!. 

 Během celého pobytu bude podle potřeby zajištěno tlumočení do znakového 

jazyka a simultánní přepis. 

 V době dopoledních a večerních besed a přednášek bude zajištěno hlídání dětí. 

 Krátce před pobytem budou přihlášeným účastníkům rozeslány podrobné 

informace o pobytu a programu. 

 

Kontakty pro případné dotazy: 

Speváková Jana, 776 880 164, pobyty@suki.cz  

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

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

https://goo.gl/forms/AQd81CPLw4nxChmE2


 Jelikož hotel vyžaduje 50% zálohu a jsme přihlášeni jako skupina, není možné 

zálohy posílat na účet hotelu 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 23. 6. 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. 

 



 Ubytování v hotelu Eden je ve 2, 3, 4 a 5lůžkových pokojích. 

 Většina pokojů má vlastní sociální zařízení, s výjimkou několika buněk, kde 2–3 

pokoje sdílí jedno sociální zařízení 

 U penzionu je parkoviště, kde můžete bezplatně parkovat po celou dobu pobytu. 

 Pro účastníky bez auta: autobus jezdí na zastávku Malá Morávka, kovárna, která se 

nachází zhruba 1,5 km od hotelu. 

 Pobytu se lze zúčastnit i jen v některé dny, v přihlášce je možnost výběru dnů. 

 Ubytování je s plnou penzí: snídaně, oběd, večeře. 

 Časy jídel a jídelníček rozešleme v podrobnějších informacích všem přihlášeným 

účastníkům před pobytem. 

 V neděli po večeři bude společné setkání, na kterém se dozvíte informace k 

celotýdennímu pobytu. 

 Na následující stránce najdete předběžný program pobytu, který se může ještě mírně 

měnit podle aktuální situace či Vašich přání – může přibýt např. výuka znakového 

jazyka, výtvarné workshopy, sportovní turnaje (dle zájmu účastníků) 

 Prodejní akce distributorů KI (náhradní díly) – na pobytu určitě budou zástupci 

firmy Cochlear, v případě účasti a zájmu uživatelů KI značky MED-EL či 

Advanced Bionics můžeme pozvat i zástupce distributorů těchto značek 



Neděle:  Příjezd od 15:00, ubytování 

 19:00 – večeře 

 20:00 – zahájení pobytu (seznámení, informace k programu, diskuse, rozpis individuální logopedie) 

Pondělí:  9:00–12:00 – individuální logopedie pro děti i dospělé 

 10:00–12:00 – valná hromada SUKI 2017 

 14:00–18:00 – volný program 

 20:00 – místopisná přednáška 

Úterý: 9:00–12:00 – individuální logopedie pro děti i dospělé 

 9:00–12:00 – přednáška vedoucí sociální poradny NRZP Mgr. Jitky Vrchotové o možnostech podpory sluchově 

postižených v rámci sociálního systému ČR 

 14:00–18:00 – volný program; možnost individuálních konzultací s Mgr. Vrchotovou  

 20:00 – prezentace služeb pro sluchově postižené: O2 linka pro neslyšící; aplikace Záchranka 

Středa: 9:00–12:00 – individuální logopedie pro děti i dospělé 

 14:00–18:00 – sportovní odpoledne 

 20:00 – večer s CKID, výměna zkušeností 

Čtvrtek: 9:00–12:00 – individuální logopedie pro děti i dospělé 

 14:00–18:00 – společný výlet 

 20:00 – večer se zákaznickým servisem Cochlearu 

 20:00 – SUKI CINEMA (pro děti); bojovka 

Pátek: 9:00–12:00 – individuální logopedie pro děti i dospělé 

 14:00–18:00 – volný program 

 20:00 – táborák, opékání buřtů 

Sobota: 9:00–12:00 – individuální logopedie pro děti i dospělé 

 14:00–18:00 – olympiáda, společné focení 

 20:00 – karneval s diskotékou pro všechny 

Neděle: Balení, loučení 

 Po obědě ukončení pobytu 



Vodopády Bílé Opavy 

Největší vodopád Bílé Opavy je vysoký 7,9 m. Bystřina tímto vodopádem a navazujícími 

peřejemi překonává na úseku 40 m výškový rozdíl 16,4 m. 

Přehrada Dlouhé stráně 

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně se v roce 2005 zařadila mezi 7 největších divů 

České republiky. Zařadila se tak mezi nejvýznamnější české památky jako jsou třeba hrad 

Karlštejn nebo zámek Hluboká. 

Rybník Edrovice 

Edrovický rybník je klidným místem ke koupání. Pláž je travnatá, vstup do vody pozvolný. V 

těsné blízkosti jsou parkoviště. Ke sportovnímu vyžití může posloužit tenisový kurt či hřiště 

na volejbal 

Zámek Bruntál 

Na zámku se zachovalo cenné vybavení původních interiérů s bohatou obrazovou sbírkou, 

zbrojnicí a knihovnou. 

Venušina sopka 

Sopečnou činnost zde připomíná pouze červenohnědé zbarvení půdy. Dva lávové proudy 

míří severovýchodním směrem. Venušina sopka je známá i mineralogicky,neboť se v čediči 

hojně nachází zelený nerost olivín. 

 

https://www.ejeseniky.com/turistika/naucne-stezky/bila-opava
http://www.dlouhe-strane.cz/
https://www.krasnecesko.cz/lokality/12394-vodni-nadrz-edrovice-rybnik-koupaliste.html
https://www.krasnecesko.cz/lokality/12394-vodni-nadrz-edrovice-rybnik-koupaliste.html
http://www.mubr.cz/zamek/zamek.htm
http://www.treking.cz/vrcholy/venusina-sopka.htm


Ceník ubytování s plnou penzí 

Věk Cena za týden Cena za den 

0–2,9 let Zdarma bez nároku na ubytování a stravu 

3–11,9 let 3.500,- 500,- 

12 a více let 3.850,- 550,- 

Ceník jídla za osobu bez ubytování  

Věk Plná penze (den) Plná penze (týden) 

0–2,9 let 170,- 1190,- 

Snídaně Oběd Večeře 

3–11,9 let 60,- 60,- 60,- 

12 a více let 90,- 90,- 90,- 


