
KLETEČNÁ U HUMPOLCE

Jarní víkendový pobyt 
8.–10. 4. 2022



Přihláška
➢ Není nutné být členem SUKI, pobyt je otevřen všem.
➢ Odkaz na přihlášku: Přihláška na jarní pobyt SUKI 2022
➢ Prosíme o vyplnění přihlášky nejpozději do 3. 4. 2022
➢ Ubytování v hlavní budově je určeno přednostně pro rodiče s dětmi. 
➢ 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 zajištěn simultánní přepis.

Kontakty pro případné dotazy:
pobyty@suki.cz

Pejcharová Leona, 774 174 113, l.pejcharova@suki.cz 
Pro neslyšící rodiče: Vavřík Radek, 608 301 368 (sms), r.vavrik@suki.cz

https://forms.gle/8S1t3NSJ2KqCusRZ9
mailto:pobyty@suki.cz
mailto:l.pejcharova@suki.cz
mailto:r.vavrik@suki.cz


Příspěvek na pobyt
➢ Vzhledem k tomu, že finanční náklady na organizaci pobytů (např. pronájem sálů 

či projektorů, program pro děti, zajištění přednášejících, ubytování a doprava pro 
přednášející apod.) jsou bohužel pro SUKI neúnosně vysoké, budeme za každého 
účastníka pobytu od 3 let výše vybírat příspěvek na organizaci pobytu.

➢ Příspěvek na celý víkendový pobyt je ve výši 100 Kč/osoba pro členy SUKI a 200 
Kč/osoba pro nečleny SUKI. Pokud nejste členy SUKI a rádi byste se jimi stali, 
můžete se přihlásit zde.

➢ Snažíme se získat další zdroje financování pro SUKI, abychom tyto náklady 
nemuseli přenášet na účastníky pobytu, ale zatím se nám to moc nedaří. Pokud 
máte možnost oslovit nějakou firmu a požádat ji o sponzoring, budeme velmi rádi.

➢ Děkujeme za pochopení!

http://www.suki.cz/o-suki/prihlaska-do-suki/


Ubytování

RS Kletečná u 
Humpolce

Kletečná 72
39601 Humpolec
tel.: 602 862 428

➢ V hlavní budově budou k dispozici pokoje s vlastním sociálním zařízením a 
balkónem. Přednostně budou v těchto pokojích ubytovány rodiny s dětmi.  
Pokoje jsou 3lůžkové, 4lůžkové a 4lůžkové s palandou. 

➢ Pro jednotlivce jsou k dispozici bungalovy, které mají WC + umyvadlo. Sprchy 
jsou k dispozici v hlavní budově. V případě chladnějšího počasí bude zajištěno i 
vytápění.

➢ Lze s sebou vzít i psa, ubytování se psem pouze v bungalovu; cena je 80,-/noc.
➢ Jídlo se podává v hlavní budově.

http://www.zelivka.com/kletecna/homepage.html
http://www.zelivka.com/kletecna/homepage.html


Ceník ubytování a jídla

Strava (den) Děti 4-6 let Děti 7-15 let Dospělí
Plná penze 280,- 310,- 410,-
Oběd 110,- 120,- 160,-
Večeře 90,- 100,- 120,-

Hlavní budova Cena s plnou penzí 
(víkend)

Cena bez plné 
penze (víkend)

0-3 let Zdarma Zdarma

4-6 let 990,- 430,-

7-15 let 1080,- 460,-

Dospělí 1520,- 700,-

Bungalov Cena s plnou penzí 
(víkend)

Cena bez plné 
penze (víkend)

0-3 let Zdarma Zdarma

4-6 let 970,- 410,-

7-15 let 1040,- 440,-

Dospělí 1380,- 560,-



Program víkendu
PÁTEK:    

16.00 → příjezd a ubytování
18.00 → večeře
19.30 → přivítání účastníků a přednáška I. Jungwirthové

SOBOTA: 
07.30–09.30 → snídaně
10.00–12.00 → 8smička Humpolec – návštěva se speciálním programem
12.00–14.00 → oběd
14.00–17.00 → Březinova naučná stezka Humpolec
18.00–19.30 → večeře
19.30 → přednáška o příslušenství ke KI (praktické zkušenosti z pohledu dospělého uživatele i 
rodičů dětí)

NEDĚLE:  
07.30–09.30 → snídaně
10.00–12.00 → olympiáda
12.00–13.00 → oběd
13.00 → vyklizení pokojů, odjezd 

Program je orientační, přesný rozpis programu bude k dispozici během pobytu.



Pátek 8. 4.
➢ Příjezd na místo a ubytování.
➢ Po večeři společné setkání a informace k víkendovému programu.
➢ Následovat bude přednáška PhDr. Ing. Ivy Jungwirthové o tom, jak mluvit s 

dětmi o těžkých tématech.
➢ Pro děti je zajištěn tvořivý program se studentkami po celou dobu pobytu.
➢ Volný program.   



Sobota 9. 4.
➢ Kulturní centrum 8smička v Humpolci pro nás připravilo speciální program. 

Sraz na místě je v 10:00. Malé děti půjdou na program se svými rodiči, větší děti 
pak bez rodičů. Dospělí si mohou prohlédnout výstavu sami a posedět v 
příjemné kavárně. Každá skupina absolvuje program v auditoriu, který je 
zaměřen na 8smičku jako budovu a její architekturu a navštíví výstavu, kde si 
na několika tvůrčích aktivitách přiblížíme díla z výstavy. Kapacita jedné 
skupiny je 15 dětí. Ceny naleznete zde.

➢ Po obědě vyrazíme na společný výlet. Sejdeme se ve 14:30 na parkovišti u 
radnice v Humpolci. Projdeme se po NS Březina, která má přibližně 9 km (lze 
na mnoha místech zkrátit či prodloužit) a vede kolem zříceniny hradu Orlík.

➢ Po večeři se sejdeme ke krátké přednášce o praktickém využití příslušenství ke 
kochleárnímu implantátu značky Cochlear. Pohled dospělého uživatele přiblíží 
Ilona Kašpárková, Leona Pejcharová pak popíše zkušenost využití u dětí 
předškolního a školního věku. Následovat bude společná diskuze. Vítáni jsou 
samozřejmě i uživatelé jiných značek KI – i přesto, že různé značky využívají 
různá příslušenství, v principu je jejich fungování a využití podobné.

https://8smicka.com/vystavou-s-detmi-4/


Neděle 10. 4.
➢ Po snídani se můžete těšit na tradiční olympiádu pro děti. Nezapomeňte si 

prosím připravit disciplíny.
➢ Společné focení všech účastníků pobytu.
➢ Pokud máte možnost přivézt pro děti pár drobností jako odměnu za 

olympiádu, budeme rádi ☺
➢ Pak nás čeká společný oběd a vyklizení pokojů.
➢ Pro ty, kteří ještě chtějí využít odpolední čas pro výlet, nabízíme pár 

zajímavých odkazů:

Světlá nad Sázavou – Zámek
Pelhřimov – Rozhledna Pípalka

Lipnice nad Sázavou – Hrad

https://zameksvetla.cz/
http://www.region-vysocina.cz/rozhledna-pipalka-cx869
https://www.hrad-lipnice.cz/cs

