
 
 
 
 

Informace ke konferenci  
pořádané v rámci akce  ,,Týden  manželství v Ústí nad Labem“ 

na téma Střídavá péče 
 

Kdy:    Pátek 17. února 2017 
 

                 08:45 – 09:15  Prezence 

             09:15 – 12:00  Konference 

             12:00 – 13:00  Pauza 

             13:00 – 15:30  Konference 
 

Kde:   Veřejný sál  Hraničář (Prokopa Diviše 1812/7, 400 01 Ústí nad Labem-město)  

 

Cena:  účastnický poplatek 250 Kč 

             Studenti, důchodci, osoby se ZTP a rodiče na RD 150 Kč (pouze hotovostní 
    platbou) 
 
Účastnický poplatek zahrnuje účast na konferenci, drobné občerstvení v průběhu 
konference, konferenční balíček. Cena nezahrnuje oběd.  

 

Svou účast potvrďte, prosím, nejpozději 13. února 2017 na e-mail 
tydenmanzelstvi.ul@seznam.cz nebo na telefonním čísle 775 234 159.  
 
Možnosti platby: 

- platbu je možné provést převodem na účet 193041211/0300 
- hotově v poradně (kontakt naleznete níže) 
- po předchozí domluvě na tel. 775 234 159 přímo na  konferenci u  Bc. Lucii 

Novákové 
 
Všem účastníkům vystavíme potvrzení o platbě.  
 

Do předmětu e-mailu  uveďte „účast na konferenci“ 
 

A dále do e-mailu napište Vaše  :  
Jméno a příjmení, titul: 
Organizace: 
Kontakt: 
Mám zájem o rezervaci místa na oběd v BENADA Restaurant: ANO/NE 
BENADA RESTAURANT: http://www.benadarestaurant.cz/cs/clanek/menu-usti-nad-
labem   , 100 m od místa konání konference, v areálu  Clarion.Congress Hotel 

Potřebuji vystavit potvrzení o účasti: ANO/NE 
V případě zájmu o vystavení potvrzení účasti uveďte také datum narození. 
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Jak se dostanete na místo konference :  
 

- Dostupnost z vlakového nádraží Ústí nad Labem-Západ cca 15 minut chůze 

- Dostupnost z vlakového nádraží Ústí nad Labem-Hlavní nádraží cca 20 minut                                              
chůze 

- MHD zastávka Hraničář (trolejbus 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60), z        
MHD Mírové náměstí cca 5 minut 

- Doporučujeme  parkování : 
o   Kryté parkoviště CPI City Center (Clarion Congress Hotel) 

Špitálské náměstí 3517/1a 
400 01  Ústí nad Labem-centrum 
(15,-/h, platba na recepci hotelu) 

o   Parkoviště Petschkova a Winstona Churchilla (za budovou České pošty - 
Masarykova 3120/34, 400 01  Ústí nad Labem-centrum) 
(5,-/h) 

 

 

V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte Bc. Lucii Novákovou na tel. 

775 234 159 nebo na e-mailu:  tydenmanzelstvi.ul@seznam.cz 

 

 

Pořadatel konference 

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. 

Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem 

Kontakty :   tel. 475 216 504, mobil 772 234 159, 

e-mail: poradna.ul@centrum.cz , web www.poradna-unl.cz 
 

 

 

Budeme se těšit na setkání s Vámi, zajímavá témata, 

přínosnou diskusi a rozšíření pohledů všech zúčastněných 

k problematice střídavé péče. 

 

mailto:tydenmanzelstvi.ul@seznam.cz
mailto:poradna.ul@centrum.cz
http://www.poradna-unl.cz/

