


 Odkaz na přihlášku: Přihláška na jarní pobyt SUKI 2018

 Prosíme o vyplnění přihlášky nejpozději do 13. 4. 2018

 Ubytování v luxusních chatkách s 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 jarním pobytu!! 

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

 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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mailto:m.tulakova@seznam.cz


14.00 příjezd a ubytování
18.30 večeře
20.00 společné setkání

7.30–9.00 snídaně
9.30–13.00 program (návštěva stáje, možnost jízdy na koni, ukázka agility)
13.00–14.30 oběd
14.30–17.00 program (v areálu)
18.00–19.30 večeře
19.30 společné setkání + program

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 dostanou přihlášení účastníci včas 
e-mailem před odjezdem na pobyt.



Rekreační areál Dolce
Oblanov 37, 

541 01 Trutnov
tel.: 774 233 342

GPS: 50°32'44.795"N, 
15°52´10.006"E

 Příjezd k budově recepce před vjezdem do areálu, kde si vyzvednete klíče a uhradíte 
ubytování.

 Centrum akcí bude v restauraci, která se nachází v areálu. Zde budou podávány 
snídaně, obědy, večeře, popřípadě se budou konat přednášky. 

 Ubytování  ve vytápěných chatkách s vlastním soc. zázemím:  Apartmány a chatky 
Standard, Turistik, Finské chatky a Mobileheim. 

 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.   

REKREAČNÍ AREÁL DOLCE

http://www.kemp-dolce.cz/


 výlet za partou zapálených koňáků a jejich 
koňskými přáteli, kteří nám nabídnou pohled ze svého  
hřbetu. Program je určen na dopoledne pro všechny 
zájemce, ale především pro děti. Prosím o zapsání počtu 
lidí, kteří se programu zúčastní, ať můžeme naplánovat 
jízdy. A máme něco i pro milovníky psích kamarádů: 
ukázku výcviku agility, kterou nám předvede majitelka 
stáje Poříčí.

 Grilování v Dolcích: navečer se sejdeme ke grilování v 
krytém prostoru s nádherným výhledem. Pršet na nás 
nebude, ale chladno ještě může být, počítejte s teplým 
oděvem. Nabídka grilovacího večera je: uzená vepřová 
kýta, kuřecí steak, hovězí steak, grilovaná zelenina, 
grilovaný hermelín. Samozřejmě je zde i možnost 
klasické večeře.

 V areálu je široké využití sportovních aktivit. Antukové 
kurty – tenis, volejbal, nohejbal. Půjčovna jízdních kol. 
Stolní fotbálek i tenis. Minigolf. Dětská trampolína, 
hřiště.

 Na děti 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.
 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:
Adršpašské skály

Památník generála Gablenze
Pohraniční opevnění Stachelberg

http://www.skalyadrspach.cz/
http://rozhledny.yc.cz/gablenz.htm
http://www.stachelberg.cz/


Pokud využijete nabídky na sobotní grilování místo standardní večeře, počítejte 
prosím ještě s příplatkem zhruba kolem 100 Kč na osobu. Přesnou částku upřesníme 

později po zjištění zájmu a domluvě s rekreačním zařízením.

Strava (den) Děti 0-12 let Dospělí

Plná penze 209,- 289,-

Oběd 100,- 120,-

Večeře 100,- 120,-

Hlavní budova Cena s plnou penzí 
(víkend)

Cena bez plné 
penze (víkend)

0-3 let Zdarma Zdarma

3-12 let 1058,- 640,-

Dospělí 1218,- 640,-




