
 

 

PLÁNOVANÉ RESPITNÍ AKCE PRO ROK 2020 

po. 03. 02. – st. 05. 02. 2020: Jarní prázdniny Opava a Hlučín (6-17 let, kapacita 30 dětí), Zlaté Hory – 

hotel Bohemaland 

Poplatek za stravu: 300,-Kč /pobyt. 

Cena vstupů: cca 50,-Kč – návštěva Speleoterapie (informace budou upřesněny klíčovým 

pracovníkem v době před pobytem) 

Doprava: zajištěná 

Ubytování + strava: na místě zajištěná: 5x denně, dvě teplá jídla, pitný režim 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

po. 09. 03. 2019 – pá. 13. 03. 2020: Jarní prázdniny Bruntál (6-17 let, kapacita 20 dětí, Úvalno + 

výlety) 

Poplatek za stravu: 500,-Kč/pobyt  

Cena vstupů: bude upřesněna  

Doprava: zajištěná 

Strava: na místě zajištěná 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

čt. 09. 04. 2020: Jednodenní výlet: ZOO Ostrava (výlet pro pěstouny s dětmi do cca 7 let, kapacita 15 

rodin) 

Cena vstupu: děti 0-3 roky: zdarma, děti 3 -15let: 90,-Kč/os., dospělí: 120,-Kč/os.  

(vstupné se bude vybírat při podpisu přihlášky na výlet) 

Doprava: zajištěná 

Strava: nutno zajistit individuálně 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ne. 05. - pá. 10. 07. 2020: TURISTICKO-SPORTOVNÍ pobyt v Úvalně (chlapci 10 -17 let, kapacita 15 

dětí) 

Poplatek za stravu: 500,-Kč /pobyt.  

Vstupy: Koupaliště Úvalno: cena 50,-Kč/os. 

Doprava: individuální 

Strava: zajištěno na místě 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ne. 12. - pá. 17. 07.  2020: Letní tematický pobyt v Úvalně (6 -11 let, kapacita 12 dětí) 

Poplatek za stravu: 500,-Kč/pobyt.  

Vstupy: Koupaliště Úvalno: cena 50,-Kč/os.  

Doprava: individuální 

Strava: zajištěno na místě 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 

 

 

ne. 26. - pá. 31. 07.  2020: TANEČNÍ pobyt v Úvalně (dívky 12 - 17 let, kapacita 15 dětí)  

Poplatek za stravu: 500,-Kč/pobyt.  

Vstupy: Koupaliště Úvalno: cena 50,-Kč/os.  

Doprava: individuální 

Strava: zajištěno na místě 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ne. 02. - so. 08. 08.  2020: FILMOVÝ pobyt v Úvalně (10 - 17 let, kapacita 15) 

Poplatek za stravu: 600,-Kč/pobyt.  

Vstupy: Koupaliště Úvalno: cena 50,-Kč/os.  

Doprava: individuální 

Strava: zajištěno na místě 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

čt. 08. 10. 2020: DinoPark Ostrava (výlet pro pěstouny s dětmi do 7 let, kapacita 15 rodin) 

Cena vstupu: děti 0-3roky: zdarma, dětí 3-15 let: 100,-Kč/os., dospělí: 150,-Kč/os., 3D kino + 

polarizační brýle zdarma, jízda DinaExpresem zdarma. 

(vstupné se bude vybírat při podpisu přihlášky na výlet). 

Doprava: zajištěná 

Strava: nutno zajistit individuálně. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

po. 26. 10. – út. 27. 10. 2020: Podzimní prázdniny – Holubice Mokřinky (6 -17 let, kapacita 30) Výlet 

spojený s paintballovým dnem.   

Cena pobytu: 700,-Kč (200,-Kč – poplatek za stravu, 500,-Kč cena vstupu: Raabova štola + 

Imaginárium břidlice + Paintball) 

Doprava: zajištěná 

Strava: na místě zajištěná strava 5x denně, dvě teplá jídla, pitný režim. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 


