
Dobrý den, 

               Praha 11.5. 2015 
 

posílám vám stručné informace k plánovanému setkání „Pyramidy v Evropě a v ČR“  

ve Znojmě 12 – 14.6. 2015, na které jste se přihlásili.  Dole naleznete hlavní informace: 

 

UBYTOVÁNÍ: 

Internát MŠ, ZŠ a PrŠ ve Znojmě 

Veselá 8, ZNOJMO  

(nachází se v centru Znojma, kousek od Horního náměstí) 

ubytování bude možné v pátek 12.6. od 17:00 do 19:30 hodin, pak až po 22:00 hod. 
 

Ubytování je zajištěno ve čtyřech „buňkách“ na dvou a trojlůžkových pokojích se 

společným sociálním zařízením v každé buňce. Z důvodu velkého zájmu o akci a díky 

limitované kapacitě ubytovacího zařízení nebude možné vyhovět všem vašim požadavkům na 

ubytování, za což se předem omlouváme (nebude možné ubytování na jednolůžkových 

pokojích a budeme možná i muset přistoupit k oddělenému ubytování mužů a žen). 
 

STRAVOVÁNÍ: 

Snídaně a večeře: v jídelně internátu, kde je zajištěn nocleh (asi formou švédských stolů).  

Obědy: budou z časových důvodů hromadně zorganizovány v centru Znojma – místo se 

upřesní (2 jednotná jídla: masitá a vegetariánská verze).  

Nápoje během přednášek si bude možné objednat přímo v přilehlé kuchyňce u sálu. 
 

PŘEDNÁŠKY 

Všechny přednášky (v pátek i v sobotu) budou probíhat v ZŠ Jezuitské nám. 1 v centru 

města (3 min. od internátu). Přednáškový sál je umístěn v budově školy v přízemí vpravo. 

Během přednášek bude zajištěna možnost objednat si kávu, čaj či vodu.  

 

DOPRAVA NA EXKURZI A PARKOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ AKCE: 

V historickém centru Znojma, kde jsme ubytovaní, není povolené volné parkování a u 

internátu je počet míst k parkování velmi omezený. Je proto nutné parkovat mimo centrum 

města a nebo na Horním náměstí, kde je centrální parkoviště (podrobnosti ohledně 

parkování budou zaslány před akcí). Další parkoviště je také na dolním náměstí v centru. 
 

Doprava účastníků na sobotní dopolední exkurzi do okolí Znojma je zajištěna hromadně 

autobusem (vlastní vozidla nebudou potřeba). 
 

KONCERT + OCHUTNÁVKA ZNOJEMSKÝCH VÍN: 

Proběhne na znojemském hradě v Sále předků v sobotu od 20:30 hodin.  

Po koncertě proběhne přímo na hradě komentovaná ochutnávka znojemských vín  

(koncert i ochutnávka jsou v ceně konference). 
 

DALŠÍ INFORMACE: 

dr. Hana Blochová, tel. + 420 724 054 727 (nejlépe až od 1.6.) 

 

UPOZORNĚNÍ: 

POZOR! 12 – 31.5. budu v zahraničí mimo mailovou korespondenci, pouze na telefonu.  
 

Děkuji za pochopení a těším se na shledanou ve Znojmě! 

Zdraví Hana Blochová 

 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 


