
 

Hostětín 2022 

Milí rodiče, 

Opět připravujeme podzimní pobyt pro rodiny s dětmi v nádherném prostředí Bílých Karpat, v centru Veronica 

v Hostětíně. Pobyt je rozdělený na 2 skupiny pro přibližně 8 rodin (8 dětí s DS). 

Ubytování: ve 2 lůžkových, 3 lůžkových a 4 lůžkových prostorných pokojích s možností přistýlky, pokoje nové, 

čisté, s vlastním sociálním zařízením 

Stravování: plná penze (snídaně, oběd, večeře, pitný režim, svačinka) 

Vedoucí pobytu: Veronika Bartoňová  

Asistence: Bára Suchopárková, Verča Kollmannová 

První turnus – rodiny se staršími dětmi s DS (od 13 let a starší) – út 18.10.2022 – so 22.10.2022 

Příjezd – út 16-18h, 18:00 večeře, odjezd – so po obědě  

Program:  Dítě s DS: jednou denně logopedie, rozvoj kognitivních funkcí, skupinové aktivity (vaření, 

tvoření, pohybové aktivity, výlet po okolí) 

Děti s DS i sourozenci – skupinové aktivity (viz výše), program „Piju mošty, což Ty?“, pěvecká 

soutěž, diskotéka, stezka odvahy  

Druhý turnus – rodiny s mladšími dětmi s DS (od 4 do 12 let včetně) – so 22.10.2022 – st 26.10. 2022 

Příjezd – so do 18h, 18:00 večeře, odjezd – st - vystěhování z pokojů do společenské místnosti do 9:00h, poté 

dopolední program (pokladovka), oběd 12:00 a odjezd 

Program: Dítě s DS: jednou denně logopedie, rozvoj kognitivních funkcí, skupinová aktivita (výtvarné, 

pohybové, hudební, dramatizace) 

Děti s DS i sourozenci – skupinové aktivity (viz výše), program „Piju mošty, což Ty?“, karneval, 

večerníček, hledání pokladu 

Oba turnusy:  

Večerní rodičovské posezení a povídání, přednáška, film – dle domluvy  

Možný výlet do zajímavých míst v okolí – Slavičín, Bojkovice, Žítková 

Cena:  

Dítě do 10 let – 1.920 Kč 

Dospělý a dítě nad 10 let – 2.620 Kč 

Dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu – 0 Kč  

Závazná přihláška vyplněním formuláře na této adrese: https://forms.gle/uycS38kHvJq8hk9t8 Po potvrzení 

přihlášky budete požádáni o zaslání zálohy 2.000Kč do 5 dní na účet spolku 2701573986/2010. Do zprávy pro 

příjemce uveďte jméno dítěte a „pobyt Hostětín“. Zasláním zálohy se přihláška stává platnou. V případě 

naplněné kapacity je rozhodující pořadí přihlášených rodin ve formuláři a včasná platba zálohy. 

Případné dotazy zodpoví: Karla Trusková, tel. 724 244 954 nebo email karla@usmevy.cz 
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