
KONFERENCE DUCHOVNÍCH PRACOVNÍKŮ CÍRKEVNÍCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH 
ZAŘÍZENÍ 

2. - 4. 5. 2022, Klášter Želiv 
INFORMACE 

 

Přihlašování na konferenci je možné pouze online zde: https://sk.cirkev.cz 

Uzávěrka přihlášek je 31. března 2022. 

Konference bude probíhat v prostorách kláštera Želiv https://www.zeliv.eu/. 
 
Ubytování: 

Zajištěno přímo v klášteře. Pro lepší představu připojuji rozpis pokojů s rozložením lůžek. 

 

Pokoj č. Druh pokoje Počet lůžek Rozložení lůžek 

1 Economy 2 M 

2 Economy 5 M+1+1+1 

3 Economy 3 M+1 

4 Economy 4 M+1+1 

5 Economy 3 M+1 

6 Superior 3 M+1 

101 Superior 2 M 

102 
Suite 

3 
1+1+1 +M 

102 A 2 

103 Superior 3 M+1 

104 Superior 2 M 

105 Superior 4+P M+1+1 

106 Superior 2 M 

107 Superior 1 1 

108 Superior 3 M+1 

109 Superior 4+P M+1+1 

110 Superior 3 M+1 

111 Superior 2 M 

112 Superior 1 1 

https://sk.cirkev.cz/
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113 Superior 4+P M+1+1 

114 Superior 2 M 

115 Superior 2 M? 

116 Superior 2 1+1 

117 Economy 1 1 

118 Economy 1 1 

119 Economy 1 1 

120 Economy 2 1+1 

    
Vysvětlivky:  
M Manželská postel  
M? Dvě jednolůžkové postele vedle sebe  
1 Jednolůžko  
+P Možnost přistýlky  
    

Ceny ubytování: 

 

Pokoje ECONOMY: 

• 332 Kč/os. při plném obsazení pokoje (ať už je dvoulůžkový či třílůžkový) 

• 412 Kč/os. při částečném obsazení pokoje (např. na třílůžkovém 2 osoby či částečně 
obsazený čtyřlůžkový či pětilůžkový pokoj)  

• 662 Kč/os. při 1 osobě na jakémkoliv pokoji  
 

Pokoje SUPERIOR: 

• 512 Kč/os. při plném obsazení pokoje (ať už je dvoulůžkový či třílůžkový) 

• 612 Kč/os. při částečném obsazení pokoje (např. na třílůžkovém 2 osoby či částečně 
obsazený čtyřlůžkový či pětilůžkový pokoj)  

• 862 Kč/os. při 1 osobě na jakémkoliv pokoji  
 

Upozornění k cenám ubytování: 
 
V elektronické přihlášce je cena ubytování všude nastavena nejvyšší v příslušné kategorii. 
Pokud by se zaplnily pokoje po dvou a třech atd., tak cena bude vždy jenom nižší (viz ceník 
výše). Jinak to bohužel není řešitelné, když el. systém předem neví, jaký pokoj si účastník 
vybere. 
 

 

 



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

• Snídaně – 120 Kč 

• Polévka – 45 Kč 

• Oběd – 150 Kč 

• Večeře – 150 Kč 
 
Pondělí 2.5.2022 - večeře 
1. Caesar salát s gril. kuřecím masem, krutony a parmazánem 
2. Hovězí s rajskou omáčkou, houskový knedlík 
 
Úterý 3.5.2022 - oběd 
polévka: Kuřecí vývar s játrovou rýží 
1. Hovězí líčka na černém pivu, listový špenát, restované špecle 
2. Zeleninové lasagne s parmazánem 
 
Úterý 3.5.2022 - večeře 
1. Vepřové ragů s gratinovaným bramborem 
2. Tagliatelle s cuketou a sušenými rajčaty, parmazán 
 
Středa 4.5.2022 - oběd 
polévka: Bramboračka s houbami 
1. Grilovaný vepř. steak, restovaná sezónní zelenina, bramborová kaše 
2. Plněné bramborové knedlíky uzeným masem, zelí, cibulka 
 
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).  
 
Platbu za ubytování a stravování provedete po Vašem příjezdu sami v klášteře Želiv hotově 

nebo kartou proti dokladu o zaplacení. 

NABÍDKA PROHLÍDEK 

Přihláška obsahuje také nabídku prohlídky klášterního pivovaru s degustací piva v úterý večer 

či prohlídku kláštera ve středu po obědě. Na prohlídky je třeba se přihlásit v online formuláři, 

obě stojí 180 Kč. Úhradu provedete až na místě společně s platbou za stravu a ubytování.  

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 

Parkování je k dispozici přímo na místě s dostatečnou kapacitou parkoviště. Parkování je bez 

poplatku. 

 
Konferenční poplatek 

 
Výše konferenčního poplatku byla stanovena na 450 Kč za každý den.  
Konferenční poplatek prosím uhraďte předem (nejpozději do 10. 4.) bezhotovostním 
převodem  
na číslo účtu: 5304779730/2700. Variabilní symbol: IČ vaší organizace  
Specifický symbol: kód vaší školy v el. katalogu CŠ - dohledáte zde: 
http://www.cirkev.cz/skolstvi/skoly/kategorie  (netýká se zástupců zřizovatelů).  
 
Do poznámky platebního příkazu uveďte Vaše jméno a příjmení. 
 
Po odeslání přihlášky Vám přijde e-mail s rekapitulací přihlášky a platebními údaji, tedy 

potvrzení Vašeho přihlášení. Pokud Vám potvrzení nepřijde, ozvěte se na mail 

vacuskova@cirkev.cz 
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