
Akademie nadání o. s. vás zve na
HERNÍ VÍKENDOVÝ POBYT VE VĚŠÍNĚ IV
www.a-na.webnode.cz

V reakci na kladné ohlasy ohledně společného víkendového pobytu dětí s rodiči uskutečněného před 
loňskými letními prázdninami se nám podařilo zajistit ubytování v brdských lesích. Jedná se opět o

Rekreační středisko Věšín u Rožmitálu pod Třemšínem.

Objekt se nachází cca 3 km od obce Věšín na Příbramsku. Ubytovat se lze ve 4-lůžkových chatkách 
(2     palandy)  s  teplou  vodou  a  zpoplatněnou  možností  přitápění   a  ve  2-lůžkových  pokojích  ve     zděné   
budově za restaurací. Celková kapacita střediska je 178 lůžek, předběžně je rezervováno 40 míst. V ceně 
je zahrnuta plná penze.

Zařízení  má vlastní kuchyň  s  jídelnou  a  restaurací otevřenou  denně,  takže  si  lze  vybírat 
i z minutkových jídel. Jednou z předností střediska je také velký sál pro cca 150 lidí, který slouží jako 
jídelna, ale i centrum společenské zábavy. Pro společné aktivity bude k dispozici velká klubovna pro cca 
60 osob. Velká zastřešená terasa umožňuje příjemné posezení na čerstvém vzduchu i při nepříznivém 
počasí.

Součástí areálu jsou 3 volejbalová hřiště, houpačky, dětské pískoviště a zastřešené ohniště. Dále je 
zde možno si zahrát šipky, kulečník, stolní fotbal, stolní tenis a air hockey.

Doprava je individuální.

POBYT JE URČEN PRO DĚTI S RODIČI NEBO JINÝMI ODPOVĚDNÝMI OSOBAMI.
Program  pobytu  bude  částečně  organizován,  všechny  nabízené  aktivity  budou  dobrovolné 

a přizpůsobí  se  počasí  a  potřebám dětí.  Určitě  bude dostatek  času  na společné  hry,  relaxaci,  výlety, 
táborák. Každý tvořivý návrh na zpestření pobytu je samozřejmě vítán.

TERMÍN:
Pá – Ne 18. 5. – 20. 5. 2012

CENA: (zahrnuje ubytování s plnou penzí včetně nákladů na organizaci)
dospělý 1.010,- Kč pro členy  /  1.080,- Kč pro nečleny
dítě do 12-ti let   930,- Kč pro členy   /    990,- Kč pro nečleny

Protože  musíme  potvrdit  objednávku  pobytu  jako  závaznou,  žádáme  o provedení  rezervace  
nejpozději do Pá 27. 4. 2012.

Máte-li  zájem se  zúčastnit,  informujte  nás  prostřednictvím  e-mailu,  telefonicky  nebo  osobně 
v kanceláři ANA v Doudlevecké ul. 666/36, 1. patro (nad CK AVAS).
Částku za pobyt je pak nutné uhradit    do Pá 4. 5. 2012  , a to buď   v hotovosti v     kanceláři ANA   
nebo na účet č. 234624537/0300 pod VS 401 s uvedením jména v     popisu příkazu k     úhradě.  

Dotazy rádi zodpovíme na tel. 604 612 205, 604 516 861,
nebo e-mailu  recepceana@seznam.cz, IvSmitkova@seznam.cz .
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