
PODZIMNÍ POBYT PRO DOSPĚLÉ
14.–16. 10. 2022



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 4. 10. 2022. Pozdější přihlašování 

bude možné v závislosti na volné kapacitě ubytování.
➢ Přihlášku vyplňují všichni, kdo mají zájem zúčastnit se pobytu!
➢ Ubytování je se snídaní; obědy a večeře jsou zajištěny zvlášť.
➢ Upozorňujeme účastníky, že se jedná především o akci pro dospělé, takže hlídání dětí 

nebude zajištěno. Rodiče ale uvítáme velmi rádi – můžou přijet poznat život dospělých 
implantovaných (ať už společenský, pracovní či soukromý) a získat tak lepší 
představu, co je a jejich děti může v budoucnosti potkat.

➢ Zhruba týden před pobytem 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 a pokusíme se zajistit i tlumočení do 
ČZJ. 

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

Kateřina Nová, 723 276 812 (jen SMS)

https://forms.gle/EJnPSB1KsuCjTtaC9
mailto:pobyty@suki.cz


Program víkendu

Program je orientační a může se ještě změnit. Přesný rozpis programu dostanou přihlášení 
účastníci e-mailem včas před odjezdem na pobyt.

PÁTEK
14:00 příjezd a ubytování

18.30–20.00 večeře

20.30 společné setkání, seznámení se

SOBOTA
07.30–09.30 snídaně

10.00–12.30 program (návštěva VIDA! science centra)

12.30–14.00 oběd

14.30–17.00 program (beseda s centrem kochleárních implantací FN u sv. Anny)

18.00–19.30 večeře

20.00 společné setkání, sdílení zážitků a zkušeností, vašich přání a zájmů

NEDĚLE
07.30–09.30 snídaně

10.00 vyklizení pokojů, odjezd



Program víkendu
➢ Na pobyt budou pozváni i distributoři všech u nás používaných značek KI (Cochlear, 

MED-EL a Advanced Bionics).

➢ Pobytu se zúčastní také Ing. Martin Truhlář, který má sám kochleární implantát a 
zabývá se pojištěním sluchových pomůcek – můžete s ním konzultovat své dotazy 
týkající se pojištění zvukových procesorů.

➢ Pozvali jsme také naše přátele ze Slovenska, které zajímají naše zkušenosti s tím, jak 
funguje SUKI a český implantační program, a určitě se rádi podělí i o to, jak to funguje u 
nich. Třeba se vzájemně inspirujeme.

➢ Páteční večer bychom rádi využili ke společnému setkání všech účastníků, abychom se 
mohli navzájem seznámit a navázat kontakty.

➢ V sobotu můžeme navázat diskusí o tom, co se probíralo během odpoledního setkání s 
odborníky a popovídat si o našich zkušenostech a zážitcích – ať už těch příjemných 
nebo méně příjemných.

➢ Rádi bychom využili pobyt k tomu, abychom od vás zjistili, co očekáváte od SUKI, co 
bychom pro vás mohli udělat a jak by mohl probíhat příští pobyt.

➢ SUKI plánuje, že podzimní pobyty budou určeny právě pro dospělé uživatele 
sluchových implantátů. Rádi bychom je pořádali ve všech městech, kde se nachází 
implantační centra. Řekněte nám, jak by se vám to líbilo!



Místo konání
UBYTOVÁNÍ:

Ubytování a snídaně budou v OREA Hotel Voro Brno (bývalý hotel Voroněž).
Adresa: Křížkovského 488/49, 603 73 Brno, Česká republika

OBĚDY A VEČEŘE:

Obědy a večeře jsou zajištěny v sousedním hotelu OREA Congress Hotel Brno, který 
se nachází zhruba 200 metrů od hotelu Voro, kde budeme ubytovaní.

SOBOTNÍ PROGRAM: 

Dopolední program proběhne ve VIDA! science centru, které se nachází hned 
naproti hotelu OREA Congress Hotel.

Odpolední setkání s odborníky z implantačního centra FN u sv. Anny proběhne v 
Kongresové hale A v OREA Congress Hotelu.

Na následujícím slajdu najdete plánek oblasti i s trasou mezi hotely.

https://www.orea.cz/hotel-voro
https://www.orea.cz/hotel-congress-brno
https://vida.cz/


Mapka



Ceník ubytování a jídla

Den – jídlo Cena za osobu
14. 10. večeře 340,-
15. 10. oběd 340,-

15. 10. večeře 340,-

Hotel
Ubytování se 

snídaní 
(osoba/noc)

Ubytování se 
snídaní 

(osoba/víkend)
1lůžkový pokoj 1350,- 2700,-
2lůžkový pokoj 760,-* 1520,-*

Každé jídlo sestává z polévky a hlavního chodu. V přihlášce máte možnost 
zaškrtnout, která jídla budete chtít zajistit. Jídlo je sice dražší, ale zase to budete 
mít bez starostí a shánění restaurace či kupování jídla s sebou.

K ceně ubytování bude připočítán místní poplatek z pobytu 21 Kč / den.
* cena je za osobu a platí při obsazení pokoje dvěma osobami

Při zrušení účasti méně než týden před pobytem vyžaduje hotel storno poplatek 
ve výši 100 % ceny, při zrušení méně než 14 dní před pobytem je to 50 %.



Sobotní beseda
➢ V sobotu odpoledne čeká účastníky beseda s odborníky z Centra kochleárních 

implantací FN u sv. Anny.
➢ Zajímají vás podrobnosti ohledně operace sluchového implantátu, zachování 

zbytků sluchu nebo něco jiného, na co byste se rádi zeptali chirurga?
➢ Nebo se chcete zeptat na průběh či četnost nastavování? Jaké možnosti 

nastavení nabízí dnešní zvukové procesory? Dá se zlepšit poslech v hlučném 
prostředí? Na to vám může odpovědět klinický inženýr.

➢ Přemýšlíte nad tím, jak co nejlépe rehabilitovat svůj nově nabytý sluch, abyste z 
kochleárního implantátu získali co největší užitek? Nebo vás zajímá, zda se 
můžete zlepšit i po mnoha letech užívání implantátu? Můžete se zeptat klinické 
logopedky.

➢ Znáte někoho, kdo zvažuje sluchový implantát a váhá, zda do toho jít? Řekněte 
mu o této akci – bude se moci na vše zeptat jak odborníků, tak i uživatelů!

V přihlášce na pobyt bude kolonka na vaše dotazy – využijte toho a ptejte se! 
Samozřejmě se pak budete moci ptát i osobně během besedy, ale otázky zaslané 
předem pomůžou odborníkům připravit své příspěvky tak, abyste se dozvěděli 
odpovědi na vše, co vás zajímá.



Slovo na závěr
➢ 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.

➢ Na pobyt s sebou můžete samozřejmě vzít i své partnery. Rádi je mezi námi 
přivítáme, můžou se seznámit i mezi sebou, budou mít možnost setkat se s dalšími 
implantovanými a popovídat si o svých zážitcích, zkušenostech i radostech.

➢ Podobná setkání jsou skvělou příležitostí, jak poznat další lidi a navázat přátelství, 
která nás i vás můžou motivovat k dalším aktivitám, můžete tam najít přátele, se 
kterými pak třeba rádi vyrazíte na dovolenou. Na pobytu potkáte i partu přátel, která už 
třetím rokem jezdí na společné výlety či dovolené – jak po Česku, tak i do zahraničí 
(třeba do Chorvatska nebo na Sardinii).

➢ 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


