
      Sídlo:      U Mrázovky 15, 150 00 Praha 5 

      IČ:      60 45 88 44 

      Bankovní spojení :  ČS. a.s., 0240272339/0800 

                                                                                     Kontaktní adresa:  Mgr. Skopová Věra (tel. 606 43  83 93) 

            Krajanská 516/1a 

Sdružení uživatelů kochleárního implantátu                 149 00      Praha 4 

                                                                                                        e-mail : info@suki.cz 

 

Pozvánka na rehabilitační pobyt pro děti a dospělé s kochleárním implantátem 
 

V Praze dne 15. května 2012 

Vážení přátelé, 

výkonný výbor SUKI si Vás dovoluje pozvat do hotelu Kodrea v Nových Hutích na Šumavě 

(www.kodrea.cz),  kde proběhne v termínu od 30.6. do 7.7. 2012 již 15.  týdenní rehabilitační 

pobyt pro sluchově postižené osoby s kochleárním implantátem. Účast na pobytu není podmíněna 

členstvím v SUKI.    

 

Ubytování: 2lůžkové, 3lůžkové a 4lůžkové pokoje s vlastním sociál. příslušenstvím (WC, 

umyvadlo a sprchový kout) a TV (pro vícečetné rodiny garantováno ubytování v sousedících 

pokojích). Objekt se nachází v bezpečné vzdálenosti od silnice, nabízí dostatek místa k parkování i 

dětským hrám.   

Stravování: plná penze  

V hotelu je k dispozici: restaurace, společenská místnost, herna pro děti, přednášková místnost, 

venkovní hřiště, kolárna - v blízkosti půjčovna kol (možnost předem zarezervovat) 

Okolí: množství turistických a cyklistických tras (Zadov, Churáňov, Kvilda, Modrava), řada 

turistických zajímavostí a kulturních památek, možnost rybaření 

 

Program  bude opět obsahovat tyto základní linie: 
 rehabilitační a terapeutickou (zejména pro děti) 

 rekreační 

 společenskou: diskuse s odborníky a hosty, předávání zkušeností 

 18. Valná hromada SUKI  

V době přednášek bude pro zájemce zajištěno hlídání malých dětí. Pokud vaše dítě vyžaduje 

speciální péči, napište nám to prosím do přihlášky, abychom mohli zajistit dostatečný počet 

studentek na hlídání. V případě potřeby bude zajištěno tlumočení do znakového jazyka. 

 

Cena pobytu: 

děti do 3 let bez nároku na stravu a lůžko ……………………...…………………… zdarma 

ostatní  (děti od 3 let a dospělí) ………….……………...……………………………. 2660 Kč  

V ceně je pitný režim a ovocné svačiny pro děti. 

 

Prostředky, které se nám podařilo v letošním roce získat, využijeme na zajištění programu 

pobytu. Pobyt se hradí převodem na účet SUKI (č.ú. viz výše) – do zprávy pro příjemce 

prosím uveďte „léto + příjmení rodiny“.  Uvedená cena je za celý týden. Vzhledem k tomu, že 

nám vedení hotelu velmi vyšlo vstříc při stanovení konečné ceny za pobyt, museli jsme se 

smlouvou zavázat k celotýdennímu naplnění kapacity hotelu v minimálním počtu 90 

účastníků. Z tohoto důvodu v případě zkrácení pobytu bude účtována plná cena za celý týden.  

 

Pečlivě  vyplněnou  přihlášku  spolu  s  dokladem  o provedení platby zašlete poštou 

nebo e-mailem na výše uvedenou kontaktní adresu nejpozději do 10. června 2012. Na základě 

Vašich přihlášek bude upřesněna objednávka SUKI v hotelu Kodrea.  
Případné změny po odeslání přihlášky oznamte co nejdříve. 

 za výkonný výbor SUKI: Mgr. Věra   S k o p o v á   

http://www.kodrea.cz/


 

 

Přihláška na týdenní rehabilitační pobyt ve dnech 30.6. – 7.7. 2012 

Hotel Kodrea, 384 92 Nové Hutě čp. 4 

 

Příjmení rodiny :……………………. Adresa: ...…………………………………………………… 

 

Telefon: …………………………….. Email: ……………………………………………………… 

 

Jméno účastníka s KI  ……………………………. věk  ……………. 

 

Doprovod dítěte ZTP/P ………………………………………………. 

 

Ostatní účastníci:  dospělí …………………………. …………………………………………… 

 

děti (ke jménu uveďte do závorky věk) ………………………………..…… 

 

………………………………………………………………………………. 

 

 

Potřebujete tlumočníka do znakového jazyka?         ANO – NE 

 

Potřebuje Vaše dítě speciální stravu, dietu apod.?       ANO – NE   

 

 

Poznámka : …………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Součástí programu pobytu bude komunikační kurz pro děti od 9 do 15 let a muzikoterapie pro děti 

od 4 do 8 let. Počet dětí v kurzu je omezen. Mám zájem o účast dětí/dítěte v tomto kurzu: 

 

a) komunikační kurz – jména: ……………………………………………………………………… 

 

b) muzikoterapie – jména: …………………………………………………………………………. 

 

Ke jménu uveďte vždy věk dítěte, je to důležitý údaj pro lektora. 

Pokud budete mít zájem vyzkoušet muzikoterapii s mladšími dětmi, domluvíme se na místě, 

v případně zájmu vytvoříme skupinku rodičů s malými dětmi. 

 

 

 

 

Příjezd dne: …………………… Datum: …………………….... Podpis: ………………………… 

 

 


