
 

 

PARTNEŘI SOUTĚŽE K PROJEKTU TÝDEN KOMUNIKACE OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

druhý ročník 21. – 29. 9.2013 

1. Nádherná noc pro dva ve 
wellness Hotelu 
PANORAMA**** 

v Rychnov ě nad Kn ěžnou. Rychnov nad Kněžnou, 
Masarykova 941, www.hotelpanorama.eu 
Užijte si víkend ve východních Čechách 
v krásném Rychnově nad Kněžnou rodišti Karla 
Poláčka, centru Orlických hor a podhůří. Město 
s bohatou historií, plné památek s mnoha přírodními 
krásami v okolí. 
 
2. Semestrální kurz malování a kreslení 
pod vedením profesionál ů ve Výtvarném 
ateliéru „Malování kreslení“ v hodnot ě 4750,- Kč 
Výtvarný ateliér Malování kreslení Praha 2, Balbínova 28, 
www.malovanikresleni.cz 
Poukaz je pro 1 osobu. 

Občanské sdružení Malování a kreslení provozuje výuku výtvarného 
umění v celé jeho šíři... Je neziskovou organizací, jejímž cílem je 
poskytovat výuku dětem, mládeži, dospělým a seniorům. 
V atelieru jsou vítáni všichni zájemci o výuku kreslení, malování a dalších 
výtvarných technik. Ateliér přijímá studenty od dětí školního věku až po 
návštěvníky kurzů kreslení a malování pro dospělé a seniory. Každý 
týden navštěvuje školu zhruba 550 - 600 studentů. Náplň kurzů malby a 
kresby je individuálně přizpůsobována. Kurzy jsou vedeny akademickými 

malíři, sochaři, designery a architekty. 
 
3. Speciální masáž „Návrat dom ů“ v hodnot ě 1500,- Kč 
www.marketakrausova.cz 
„Tělo je místem, kde prožíváme celý život.“ Uvolněte se pod dotykem „milující péče“ při 
speciální 90 minutové masáži za použití metody Somatic Experience. 
 
4. Večeře pro dva v Café 22 v hodnot ě 1000,- Kč 
Café 22, Praha 1, Malostranské nám. 27 

Přijďte strávit příjemný večer v Café 22. Posaďte se, 
vychutnejte si aperitiv, dobré jídlo, popíjejte svůj drink  
a pozorujte čilý ruch na Malostranském náměstí.  
Poukaz je pro 2 osoby. 

 
5. – 7. 3x Poukázka pro dv ě osoby k návšt ěvě fitness centra v Balance Club 
Brumlovka 
Balance Club Brumlovka, BB Centrum Brumlovka, Praha 4 
Jedna výherní poukázka v hodnotě 1800,- Kč platí pro 2 osoby. 
Přijďte si zacvičit a vyzkoušet prostory Balance Clubu, který funguje již od r. 2007. Velké 
fitness a wellness zařízení s prostornou fitness a cardio zónou. 

 
Balance Club Brumlovka je exkluzivní moderní wellness a fitness klub 
jehož cílem je poskytnout příjemné místo, kde si každý může nejen aktivně 
zasportovat, ale i příjemně relaxovat a odpočinout si. Balance Club chce 
být pro návštěvníka sportovním klubem nabízejícím vysokou kvalitu 

služeb, osobní přístup ke členům, špičkové sportovní vybavení a přátelskou atmosféru.  
 



 

 

 
Jedním ze základních pilířů strategie Vodafonu je ohleduplné chování vůči 
společnosti a životnímu prostředí. Vodafone je technologická firma a má 
velké know-how v této oblasti, proto usiluje také o to, aby se využívání 
moderních technologií k prospěšným účelům stávalo v ČR běžnou praxí. 
www.vodafone.cz 

 
 


