
         

Jarní Škola ZM 2023 – Rožnov pod Radhoštěm 

Místo konání  

Hotel Energetic, Rekreační 1037   https://hotel-energetic.cz/  

Pakování přímo u hotelu s dostatečnou kapacitou pro všechny ubytované.  

Možnosti ubytování 
Hotel Energetic, Rekreační 1037   https://hotel-energetic.cz/ 
Hotel Eroplán, Ostravská 451        http://www.hoteleroplan.cz/ 

Hotel Horal, Radhošťská 1691 https://www.hotel-horal.cz/ 

Stravování  

Ve středu a ve čtvrtek budou obědy zajištěny formou rautu v hotelu Energetic (v místě konání akce). 

Zájemci uhradí u prezenční listiny 250 Kč za osobu a den. 

Doprovodný program 

Středa 29.3.2023 

17:00   Rožnovský pivovar – exkurze pivovaru a čokoládovny https://www.roznovskepivnilazne.cz/ 

                           - kapacita 32 osob 
                             (odchod v 17:00 hodin od hotelu Energetic, Rekreační 1037) 

17:00   Exkurze a výroba svíček  https://www.unipar.cz/cs 
                           - kapacita 50 osob 
                             (odchod v 17:00 hodin od hotelu Energetic, Rekreační 1037) 

17:00   Procházka nočním parkem s cílem Jurkovičovy rozhledny  

                               http://www.visitroznov.cz/jurkovicova-rozhledna-novodoby-klenot-valasske-krajiny/ds-1079 
                            - S SEBOU!! Outdoorovou obuv a čelovku (lesní cesta, rozmary počasí, stmívání) 
                              (odchod v 17:00 hodin od hotelu Energetic, Rekreační 1037) 

19:00   Společenský večer v hotelu Energetic https://hotel-energetic.cz/ 

                            - večerní program bude doprovázet kapela ASTMATIC  

                            - raut a voda v ceně 
                            - po celou dobu večerních programů bude otevřena sportovní hala, kde bude možnost zahrát si      
                              badmintonový turnaj.  
                              (Zájemci uhradí u prezenční listiny 400 Kč za osobu) 

 

Čtvrtek 30.3.2023 
18:00   Rožnovský pivovar – exkurze pivovaru a čokoládovny https://www.roznovskepivnilazne.cz/ 
                           - kapacita 32 osob 
                             (odchod v 18:00 hodin od hotelu Energetic, Rekreační 1037) 

18:00   Exkurze a výroba svíček  https://www.unipar.cz/cs 
                           - kapacita 50 osob 
                             (odchod v 18:00 hodin od hotelu Energetic, Rekreační 1037) 

18:00   Procházka nočním parkem s cílem Jurkovičovy rozhledny  

                               http://www.visitroznov.cz/jurkovicova-rozhledna-novodoby-klenot-valasske-krajiny/ds-1079 
                            - S SEBOU!! Outdoorovou obuv a čelovku (lesní cesta, rozmary počasí, stmívání) 
                              (odchod v 18:00 hodin od hotelu Energetic, Rekreační 1037) 

19:30   Společenský večer na kolibě Kordulka https://hotel-energetic.cz/koliba-kordulka/ 

                           - večerní program bude doprovázet místní cimbálová muzika 
                           - po celou dobu večerních programů bude otevřena sportovní hala, kde bude možnost zahrát si      
                              badmintonový turnaj. K zapůjčení bude cca 5 ks raket, doporučujeme si přivézt rakety s sebou.  
                             (vedle hotelu Energetic, Rekreační 648) 


