
FAKULTNÍ VÍKEND V	DĚČÍNĚ 22. – 24.6. 2018 
 

Podrobnosti k	připravovanému víkendu pro studenty, zaměstnance, rodinné 
příslušníky, přátelé, absolventy… 
Prosíme tedy nejpozději do 15.6. o potvrzení vaší účasti přes dotazník, který naleznete 
na tomto odkazu:	https://goo.gl/forms/ES9227G665iOWTFl2 
abychom mohli vše připravit dle vašich preferencí a všichni si to parádně užili.	 
Zúčastnit se můžete klidně pouze dílčích částí víkendového programu, vše je zcela na 
vás, my uděláme maximum, abyste si to náležitě užili. 
Jak jsme již několikrát předeslali, veškeré náklady jdou za fakultou resp. jde o váš 
narozeninový dárek k 25 letům FD. 
 
Ubytování 
Máte na výběr z následujících možností ubytování, pokusíme se vám maximálně 
vyhovět 

a) Koleje na Sýpce http://zamecka-sypka.cz 
b) Kemp Děčín http://www.kempdecin.cz/ubytovani 

(v	kempu je možnost výběru z	bungalovu, obytných stanů nebo kempingového 
místa) 

 
Pátek – CYKLOJÍZDA S	DĚKANEM 
Tradiční cyklo-výlet za krásami děčínska v	sedle po boku pana děkana.  
Trasa a detaily budou upřesněny.  

 
Sobotní program  
AKTIVNÍ VARIANTA – kombinace raft a kolo 
Děčín – Schmilka 
Délka trasy - 15 km – cca 3 h 
Plavba začíná hned od kempu (pravý břeh). Na začátku se Vám naskytne krásný pohled 
na Děčínský zámek a Pastýřskou stěnu. Poté plujete skrz ojedinělou krajinu Labského 
kaňonu. Dbejte na kyvadlový přívoz v Dolním Žlebu (levý břeh). Cíl plavby se nachází 
těsně za hranicemi na pravém břehu v obci Schmilka.  
Zpět se dopravíte sami na kole po Labské stezce. Cesta ze Schmilky na kole trvá 
nanejvýše 2 hodiny. Pokud nemáte vlastní kolo, je možné objednat jeho půjčení 
Cyklostezku můžete využít také pro in-line brusle. Podél cyklostezky vede železnice a 
tak můžete jet zpátky i vlakem.  
 
POHODOVÁ VARIANTA – vstupenka do ZOO a další odpočinkové aktivity 
V	Děčíně mnoho odpočinkových aktivit, jednou z	nich je ZOO: 
https://www.zoodecin.cz/ 
V	rámci Fakultního dne zajistíme vstupenky pro vás i vaše blízké. 
Dále řešíme například skákací hrad pro děti a další možnosti zábavného odpoledne 
v	kempuJ 
 
VEČERNÍ GRILOVAČKA 
Samozřejmě, že se můžete zúčastnit pouze tohoto bodu z celého víkendového 
programu 
Jídlo i pití jde na fakultuJ 
 
Věříme, že využijete této jedinečné příležitosti potkat se se svými kolegy, studenty, 
absolventy... zároveň si vás dovolujeme požádat o šíření informace dále, mezi bývalé 
kolegy, absolventy 
 
 


