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A ) Účastnický poplatek se od roku 2002 nemění a činí 250, - Kč a zahrnuje : 

• 1–2 x nocleh ve vlastním spacáku, karimatka atd. v tělocvičně ZŠ či ve vlastním stanu (viz.D)   
• Večerní přípitek Veltlínským zeleným či Svatovavřineckým jakostním vínem (cca 1 dcl….) 
• Nejnovější  geografický sborník CESTY, případně publikaci z edice Svět, program CESTY  
• Honorář lektorům a pořadatelské službě, pronájem KD, didaktické techniky, tělocvičny atd.  
• Organizační vydání spojená s přípravou setkání  
• „Členství“ příznivců K c H + Z GLOBE od října letošního roku  do října příštího roku 

(součástí členství je 4 x zpravodaj Speciál GLOBE, který každý obdrží na svůj e – mail nebo 
adresu během roku).  

Po zaplacení při prezentaci dostanete vizitku (na vyžádání potvrzení na 250,- Kč), kterou se 
budete vykazovat u pořadatelské služby při vstupech do přednáškového sálu, ubytovacího 
zařízení  (tělocvična, ubytovna Střelnice). Pořadatelská služba bude  označena. Poplatek je 
možné uhradit předem složenkou na adresu klubu a při prezentaci se pouze prokážete 
ústřižkem. Platba musí být ovšem provedena nejpozději do 15. října 2007. 
 
B ) Vstupné pro běžné návštěvníky činí: na každý přednáškový blok 70,- Kč (tj. 
např.sobota celý den 140,-, na  oba dny 210,- Kč). V ceně vstupenky je  vždy  geografický 
sborník CESTY dle vlastního výběru. 

Slevy:   

Mládež do 15 let, obyvatelé Penzionu DOMOV, zaměstnanci ZŠ Prosiměřice, místní 
důchodci vstupné neplatí!  

Studující do 26 let pouze po  předložení potvrzení o studiu ( index, studijní průkaz atd.) mají 
slevu 10 %. 

Vstupy na oba semináře jsou zdarma. 

C ) Doprava do ProsiměřicC ) Doprava do ProsiměřicC ) Doprava do ProsiměřicC ) Doprava do Prosiměřic    

•         Z BUS nádraží ve Znojmě – směr Moravský Krumlov – v pátek 13.50  14.50   16.30    
18.50. V sobotu a v neděli je doprava autobusem problematická. Bylo zrušeno několik 
spojů. Nutno si zjistit na místě či telefonicky na informacích či vyhledat na internetu!!! 

•         Pojedete li BUS z Brna, vystupte v Lechovicích – do Prosiměřic je to 5 km  (autobus 
ovšem nejezdí) 

•         Automobilem od Brna směr Znojmo nebo ze Slovenska od Mikulova – v Lechovicích 
odbočit vpravo do Práčí (od Znojma vlevo) odtud do Prosiměřic 5 km. Nebo ve Znojmě 
jet na Moravský Krumlov (jede se přes Těšetice)  - do Prosiměřic ze Znojma je to 13 km. 

•         Stanoviště TAXI ve Znojmě je přímo u vchodu do vlakového nádraží nebo druhé na 
autobusovém nádraží. 

D ) UbytováníD ) UbytováníD ) UbytováníD ) Ubytování    



•         Od pátku do neděle v tělocvičně ZŠ, cca  100 m od Kulturního domu v centru obce, 
teplá voda, WC.  Platí přísný zákaz kouření v prostorách školy ! Do tělocvičny je 
zakázané chodit bez přezutí! Cenné věci si raději nenechávejte v tělocvičně. Doposud se 
nic neztratilo a věříme, že tomu bude i nadále. Službě je nutné se vykazovat ústřižkem, 
který dostanete při prezentaci! 

•         Turistická ubytovna Na Střelnici v Prosiměřicích asi 300 m od Motorestu a čerpací 
stanice na okraji obce směrem na Znojmo. Kapacita je 40 lůžek ve více lůžkových 
pokojích (3, 4, 7, 12). Teplá voda, teplo, WC na chodbě. Cena za lůžko a noc cca 70,- Kč. 
Pokoje si zamykejte! Přednost při ubytování mají přednášející lektoři. Je možné si 
písemně rezervovat lůžko předem a platit až při prezentaci. 

•         Další ubytovací možnosti jsou v 5 km vzdálených Lechovicích:  HORSE FARM (J. 
Kroutilík – 515-271438) – cena cca od 300,-, HOTEL WEISS  (M. Weissová – 515 – 
271546) cena cca od 340,- , ubytovna U zámku (D. Vališová  - 515 – 271204) cena cca od 
160,- 

•         Ve vlastním stanu v areálu Na Střelnici nebo ve školním areálu  cca 100 m od 
Kulturního domu. 

•         Ubytování v Lechovicích nezajišťujeme, zájemci si musí objednat sami.  

E )  Stravování E )  Stravování E )  Stravování E )  Stravování     

                                                            Na vlastní náklady a podle vlastního výběru:Na vlastní náklady a podle vlastního výběru:Na vlastní náklady a podle vlastního výběru:Na vlastní náklady a podle vlastního výběru:    

•         Motorest U Střelnice (čerpací stanice) u silnice směrem na Znojmo asi 300 m od 
KD. Kapacita 105 míst + venku. Velký výběr jídel.  Otevřeno 10.00 – 22.00. 
Kontakt: Zdeněk Suchý 515 – 271101 

•         Pouze pro účastníky setkání v salonku propojeném s velkým sálem  Kulturního 
domu kde se koná setkání CESTY. Omezený výběr jednoduchých jídel a běžné 
občerstvení. 

•      Sport klub pod sálem v Kulturním domě – občerstvení. Kapacita asi 50 míst. 

•         Prodejna JEDNOTA hned vedle hostince u Kulturního domu. V sobotu otevřeno 
od 6.00 – 10.00 a v neděli do 10.00 hod.. 

•         Prodejna Potraviny - řeznictví Fanta u autobusové zastávky. V sobotu otevřeno od 
6.00 – 10.00. 

•         Restaurace v Práčích  (asi 4 km od Prosiměřic), nebo v Lechovicích (5 km), kde je 
soustředěno několik vynikajících restaurací. 

Přejeme příjemný pobyt a ještě příjemnější zážitky  na setkání CESTY v Prosiměřicích.  

                                          Výkonný výbor K c H + Z GLOBE a Městys Prosiměřice  
  


