
Pokyny pro účastníky sjezdu

Ubytování je zajištěno na kolejích Masarykovy Univerzity, Kounicova 50, Brno.  Kdo přijede 
vlakem, nasedne u role (česky nádraží) na šalinu č. 12, směr Technologický park a vystoupí 
na zastávce Klusáčkova. Koleje jsou asi 50 m zpět (proti směru jízdy šaliny).  Kdo přijede 
autobusem na Ústřední autobusové nádraží „Zvonařka“, použije stejný postup, tedy nástup do 
šaliny č. 12 směr Technologický park. Pokud přijedete na autobusové nádraží u hotelu Grand 
(zvláště  autobusy  Student  Agency),  pak  vězte,  že  se  nacházíte  cca  100  metrů  od  role. 
Motorizovaní účastníci mohou využít přiloženou mapu, GPS či ústní dotaz. Na kolejích na 
Vás budou čekat ve středu 2. 7. 2014 od 10 hodin. Přihlásíte se na vrátnici, kde ovšem budete 
muset vyplnit jednoduchý přihlašovací lístek. 

Sjezd bude jednat v klubu Univerzity obrany, Brno, Šumavská 4, asi 200 m od kolejí (místa 
ubytování). Registrace bude možná ve středu 2.7.2014 od 11 hodin. Motorizovaní účastníci si 
mohou vozy zaparkovat v prostorách klubu. Upozorňujeme však, že parkoviště je uzavřeno 
od 22.00 do 6.30 příštího dne.Bude-li někdo podnikat cesty autem za nočním dobrodružstvím, 
musí  s tímto  faktem  počítat.  Přímo  od  role  se  sem  dostanete  i  šalinó  jedničkó,  směr 
Řečkovice, zastávka Šumavská. V šalinách se zastávky hlásí, tak můžete být v klidu. 

Účastníci ubytovaní na kolejích tam mají zajištěnou snídani, a to kontinentální (něco na talíř, 
pečivo, káva, čaj). Obědy a večeře budou v restauraci Plzeňský dvůr, Brno, Šumavská 29. 
Bude jednotné menu a jeden nápoj (pivo či nealko). Výjimkou je čtvrteční večeře, která bude 
v Čejkovicích ve vinárně pana Valíčka. Pokud se někdo nezúčastní poznávacího zájezdu do 
vinařské oblasti Velkopavlovická,  stravu si zajistí  sám. V průběhu jednání obdrží účastníci 
dopoledne i odpoledne kávu a k tomu něco dobrého na zub. V předsálí bude otevřen bufet, co 
si tam koupíte, musíte zaplatit sami. Nealko nápoj bude k dispozici po celou dobu jednání.

V případě nečekaných změn zjištěných až po vyplnění registrace, prosíme, pište 
předsedovi organizačního výboru Jaroslavu Beránkovi či jeho zástupci Karlu Lepkovi, nejlépe 
emailem na beranek@ped.muni.cz či lepka@ped.muni.cz.

GPS kolejí:  49°12'38.070"N, 16°35'39.047"E




