
KONFERENCE DUCHOVNÍCH PRACOVNÍKŮ CÍRKEVNÍCH ŠKOL  
A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 

4. - 6. 4. 2018, Klášter Želiv 
 

 

Informace k ubytování, stravování a dopravě 
 

IV. Konference duchovních pracovníků církevních škol a školských zařízení se letos uskuteční, jak jste 

již byli předběžně informováni, v klášteře Želiv, ve dnech 4. - 6. dubna 2018.  

Program IV. Konference duchovních pracovníků církevních škol a školských zařízení naleznete 

v příloze. 

Přihlašování na konferenci je možné pouze online zde: http://form.cirkev.cz/ 

Uzávěrka přihlášek je 16. března 2018. 

Konference bude probíhat v prostorách kláštera Želiv (http://www.zeliv.eu/premonstransky-
klaster-v-zelive/, stravování v klášterní restauraci. 
 

Ubytování: 

Zajištěno přímo v klášteře (dle druhu pokoje buď 412 Kč/os/noc či 612 Kč/os/noc) a v nedalekém 

hotelu Na Kocandě  https://kocanda.cz/ (pokud bychom se nevešli do kláštera – 492 Kč/os/noc).  

Ve středu 4. dubna je možno se ubytovávat již od 14:00 h.  

 

Možnosti ubytování: 

 

 1-lůžkový pokoj 412,- Kč / noc / osoba Klášter Economy 1 

 2-lůžkový pokoj 412,- Kč / noc / osoba Klášter Economy 2 

 3-lůžkový pokoj 412,- Kč / noc / osoba Klášter Economy 3 

 1-lůžkový pokoj 612,- Kč / noc / osoba Klášter Superior 1 

 2-lůžkový pokoj 612,- Kč / noc / osoba Klášter Superior 2 

 3-lůžkový pokoj 612,- Kč / noc / osoba Klášter Superior 3 

 4-lůžkový pokoj 612,- Kč / noc / osoba Klášter Superior 4 

 2-lůžkový pokoj 492,- Kč / noc / osoba Hotel Kocanda 2 bez snídaně 

 3-lůžkový pokoj 492,- Kč / noc / osoba Hotel Kocanda 3 bez snídaně 

 2-lůžkový pokoj 572,- Kč / noc / osoba Hotel Kocanda 2 

 3-lůžkový pokoj 572,- Kč / noc / osoba Hotel Kocanda 3 

 
 
 

http://form.cirkev.cz/
http://www.zeliv.eu/premonstransky-klaster-v-zelive/
http://www.zeliv.eu/premonstransky-klaster-v-zelive/
https://kocanda.cz/


Stravování: 
 
Veškeré stravování bude zajištěno v prostorách klášterní restaurace. 
Ceny jednotlivých jídel:  

Snídaně – formou rautu k ubytování (Na Kocandě 80 Kč) 

Oběd – 135 Kč 

Večeře – 100 Kč 
 
Ke stravování je třeba se předem přihlásit. Volba vegetariánské stravy je součástí přihlašování. 
Eventuální dietní omezení, prosím, nahlaste co nejdříve (stačí uvést do poznámky v přihlášce).  

Nabídka menu: 

Středa večeře: 

1) 120 g Kuřecí steak gratinovaný se šunkou a sýrem, opečený brambor, tatarská omáčka 

2) 150 g Hovězí svíčková na smetaně, houskový knedlík 

3) Houbové rizoto s parmezánem 

Čtvrtek oběd: 

polévka – 0,25l hovězí vývar s nudlemi  

 

1) 120 g Haštalský vepřový řízek, šťouchaný brambor 

2) 150 g Boloňské špagety, parmezán  

3) 250 g Domácí povidlové taštičky s opraženou strouhankou 

Čtvrtek večeře: 

1) 120 g Kuřecí nudličky na kari, zázvoru a chilli, bramborové krokety 

2) 130 g Klášterní hovězí guláš, houskový knedlík  

3) 200 g Smažené žampiony, vařený brambor, tatarská omáčka   

Pátek oběd: 

            Polévka – 0,25l brokolicový krém 

1) 250 g Boloňské lasagne  

2) 250 g Marinovaná vepřová žebra, mačkaný brambor  

3) Gratinovaná rustikální zelenina s bramborem 

 

Platbu za ubytování a stravování provedete po Vašem příjezdu sami v klášteře Želiv hotově nebo 

platební kartou proti dokladu o zaplacení (na fakturu nelze). Hotel Na Kocandě platební karty 

nepřijímá, je třeba s sebou mít dostatečnou hotovost. 

 

 

 

 



Jak se tam dostanete:  

Autem:  

GPS souřadnice: 49.52932N, 15.21465E 

Cesta z Prahy 
Nejkratší cesta (cca 95 km – 1 h) 
po D1 Exit 75, směr Křelovice a Želiv 
Nejjednodušší cesta (cca 108 km – 1 h 10 min) 
po D1 Exit 90 (Humpolec), dále směr Humpolec a na 1. kruhovém objezdu doleva směr Želiv 

Cesta z Brna 
Nejkratší cesta (cca 118 km – 1 h 15 min) 
po D1 sjezd Exit 90 (Humpolec), dále směr Humpolec a na 1. kruhovém objezdu doleva směr Želiv 

Autobusem: 

Humpolec – Želiv: 
(středa) 
14:40 – 14:56 = odjezd nást. 13 
15:25 – 15:42 = odjezd nást. 13 
17:07 – 17:25 = odjezd nást. 13 
18:33 – 18:49 = odjezd nást. 13 
  
(čtvrtek) 
10:00 – 10:15 = odjezd nást. 13 
12:40 – 12:59 = odjezd nást. 13 
  
(následně stejné autobusy jako ve středu) 
   
Pelhřimov – Želiv: 
(středa) 
14:40 – 15:12 = odjezd nást.2 
15:05 – 15:35 = odjezd nást.2 
18:33 – 18:59 = odjezd nást.2 
  
(Čtvrtek) 
11:15 – 11:45 = odjezd nást. 2 
  
(následně stejné autobusy jak ve středu) 
 
Parkování je k dispozici přímo na místě s dostatečnou kapacitou parkoviště. Parkování je bez 
poplatku. 
 
 

Marta Vacušková, 14. 2. 2018 


