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KONFERENCE CÍRKEVNÍCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 
2. - 4. 11. 2022, CLARION CONGRESS HOTEL ČESKÉ BUDĚJOVICE 

 

Informace k ubytování, stravování, dopravě a konferenčnímu poplatku 
 
Konference je určena pro celé spektrum církevního školství (jak druhem, tak zřizovatelem).  
Na konferenci je třeba se přihlásit pomocí on-line formuláře zde: https://sk.cirkev.cz/ 

On-line přihlašování se uzavírá dne 12. 10. 2022  

 

Ubytování 
 

Ubytování pro všechny účastníky konference je zajištěno v Clarion Congress Hotelu České Budějovice 

https://www.clarioncongresshotelceskebudejovice.com/cs/  

V letošním roce máme poprvé k dispozici dostatek jednolůžkových i dvoulůžkových pokojů.  
Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením.  
Uvedená cena je včetně bufetové snídaně, městského poplatku, parkování a Wi-Fi připojení. 
  

Typ pokoje Pokoj/1 noc 1 osoba/1 noc 

Jednolůžkový 1 525,00 1 525,00 

Dvoulůžkový 1 950,00 975,00 

 
Platbu za ubytování provedete na recepci hotelu buď kartou nebo v hotovosti proti příjmovému 
pokladnímu dokladu (na fakturu lze pouze ve výjimečných případech).  Pokud chcete přijet do 
Českých Budějovic již v úterý 1. 11. a požadujete ubytování v hotelu, využijte v online přihlašování 
POZNÁMKY U UBYTOVÁNÍ, nejlépe takto: 

Poznámka u ubytování Požaduji tentýž pokoj na ubytování z úterý 1. 11. na středu 2. 11. 2022 

 

Stravování 
Veškeré stravování (s výjimkou středečního oběda) je zajištěno v Clarion Congress Hotelu. 
Ke stravování je třeba se předem přihlásit v on-line formuláři. Platbu za stravu provedete sami až  
na recepci hotelu buď v hotovosti či kartou proti příjmovému pokladnímu dokladu. Na recepci také 
obdržíte barevné stravenky na jídlo opravňující vás k odběru stravy. Nápoje si hradí každý sám. 
Platbu za oběd ve škole je třeba uhradit předem společně s konferenčním poplatkem, k čemuž vás 
po objednání si oběda dovede přihlašovací formulář sám.  
 
Oběd ST 2. 11. 2022 – 140 Kč – BIGY J. N. Neumanna a CZŠ, ŠJ, ul. Karla IV. 20  
Polévka: Hovězí s domácími nudlemi 

➢ Svíčková na smetaně s knedlíkem houskovým 
➢ Těstovinový salát s tuňákem 

Večeře ST 2. 11. 2022 – 200 Kč 

➢ Vepřové karé sous vide, gratinované brambory 
➢ Hovězí ragú, petrželová rýže 
➢ Linguine s olivovou tapenádou, sýr pecorino 

https://sk.cirkev.cz/
https://www.clarioncongresshotelceskebudejovice.com/cs/
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Oběd ČT 3. 11. 2022 – 250 Kč 
Polévka: Hovězí vývar s nudlemi, masem a zeleninou 

➢ Vepřový řízek s bramborovým salátem 
➢ Hovězí pečeně na smetaně, houskový knedlík, brusinky 
➢ Tagliatelle s hříbkovou omáčkou 

  
Oběd PÁ 4. 11. 2022 – 250 Kč 
Polévka: Cibulová polévka se sýrovým krutonem 

➢ Kuřecí steak na šalvěji, opečené brambory, bylinkový dip 
➢ Hovězí guláš, karlovarské knedlíky 
➢ Smažený květák, šťouchané brambory, tatarská omáčka 

 
RAUT ve ČT večer nehradíte. Je však třeba se na něj předem přihlásit v on-line formuláři. 

 
Jak se tam dostanete  

 
Nejbližší zastávka trolejbusů je DRUŽBA-IGY. Odtud půjdete jen 2 minuty a jste ve svém hotelu. 
Hlavní vlakové nádraží je 2 km. Z autobusové zastávky Nádraží pojedete na DRUŽBA-IGY. Celkem vám 
cesta zabere 15 minut. Pro dopravu vlastním autem máme zajištěno parkoviště u hotelu. 

 
Speciální nabídka 

 
Prohlídka zámku Hluboká nad Vltavou – cena: 240 Kč/os – bude se platit na místě 
Sraz zájemců v 9:30 h na parkovišti v Hluboké/Vl., v 10:00 h první hodinová prohlídka pro případ, že 
by se přihlásilo hodně osob, aby mohla být ještě prohlídka druhá. Pro ty, kteří by chtěli přijet do ČB již 
v úterý 1. 11. večer, nabízí škola bezplatnou možnost odvozu autobusem na Hlubokou v 9:00 h ráno 
od školy a hotel blokoval svoji kapacitu pokojů i pro přespání z úterý na středu. Na přespání i prohlíd-
ku s dopravou školním mikrobusem či vlastním autem je třeba se opět přihlásit v on-line formuláři. 
 

Konferenční poplatek 
 

Výše konferenčního poplatku byla stanovena na 750 Kč za každý den.  
Konferenční poplatek prosím uhraďte předem 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 a příjmení. 
 
I v letošním roce nabízíme možnost (prioritně pro malé MŠ) snížení konferenčního poplatku. Byla by 
velká škoda, pokud by výše konferenčního poplatku byla překážkou vaší účasti. 
Pokud je uvedená částka pro vás problém, ozvěte se mailem s žádostí o snížení poplatku  

na vacuskova@cirkev.cz  a dohodneme se individuálně. 

Převod proveďte, prosím, tak, aby nejpozději do 20. října 2022 byla Vaše platba na našem účtu. 
Potvrzení o zaplacení konferenčního poplatku obdržíte mailem. Děkuji. 
 
Ozvěte se, pokud byste potřebovali cokoliv vysvětlit, doplnit… 
Těším se na vás. 
Marta Vacušková 
Praha 7. září 2022 
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