6. celostátní konference
měst a městských částí

Doporučení
na ubytování
Vzhledem k obsahu a časovému rozložení programu
konference nabízíme možnost ubytování. Budeme
rádi, když s námi zůstanete až do večerních hodin.
Ubytování si účastníci hradí sami.
Kamenný dvůr
ubytování / restaurace / bowling
www.bowlingpisnice.cz

obsluha a speciality naší kuchyně.
Na webu je k dispozici k nahlédnutí
jídelní lístek.

Kamenný dvůr, Praha 4 – Písnice
Rezervace na: 721 663 536, 261
912 781, fax: 261 912 808,
e-mail: kamenny.dvur@seznam.cz

Dc rezidence
(hotel)
a Domyno
(restaurant, wellness)

Kamenný dvůr se nachází na jihu
Prahy v městské části Praha-Libuš,
v části Písnice, po cestě z Libuše
do Dolních Břežan za odbočkou
na Kunratickou spojku.

hotel: Novodvorská 1061/10,
142 00 Praha 4 – Lhotka
restaurace: Novodvorská 1062/12,
142 00 Praha 4 – Lhotka

MHD: ze zastávky Kačerov
autobusem č. 113, výstup na zastávce
Ke Březině
Nabízíme Vám perfektní ubytování
v klidném prostředí Písnice.
Zde si odpočinete a načerpáte novou
energii.
– jednolůžkové, dvoulůžkové
a třílůžkové pokoje
– kompletní vybavení
– za příplatek 100 Kč snídaně
dle nabídky
– celkem 11 pokojů k dispozici
– parkování na uzavřeném parkovišti
Ceník:
1–lůžkový 500 Kč
2–lůžkový – 1 000 Kč
3–lůžkový – 1 500 Kč
4–lůžkový – 2 000 Kč
Uvedené ceny jsou uvedeny bez DPH 15%.

Restaurace:
V restauraci si lze objednat bowling.
Čeká Vás klidné posezení, skvělá

Rezervace na:
hotel: 776 270 000, 222 997 511,
e-mail: recepce@dcrezidence.cz
restaurace – tel.: 261 342 508,
restaurant@domyno.cz
Hotel Domyno je jednou z výškových
budov komplexu „Eltodo“ v těsném
sousedství Libuše, v městské části
Praha 4. Nedaleko sjezdu z Jižní spojky
i z dálničního okruhu Prahy, na cestě
mezi Libuší a centrem za odbočkou
u obchodu Lídl.
MHD: ze stanice metra Kačerov – bus
č. 215, 189 – zastávka Nové Dvory
(v protisměru – zastávka Chýnovská),
ze stanice metra Smíchovské nádraží –
bus č. 197, 198 – zastávka Nové Dvory
(v protisměru – zastávka Chýnovská)
Hotel nabízí ubytování, kde si můžete
užít wellness aktivity (spinning, h.e.a.t,
beachvolejbal, tenis, fitness, thajské
masáže, solárium, sauna). Zde si užijete
aktivní odpočinek ve tříhvězdičkových
dvojlůžkových pokojích.

„Jak podpořit
společné soužití s cizinci“

Pořádáno pod záštitou
ministra vnitra České republiky
a primátora hl. m. Prahy.

Ceník:
2–lůžkové pokoje pro jednu osobu:
750 Kč/osobu včetně snídaně
2–lůžkové pokoje pro dvě osoby:
1 100 Kč/osobu včetně snídaně
Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Restaurace:
Vybrané speciality české domácí
kuchyně, steaky z čerstvého i vyzrálého
hovězího, domácí těstoviny, čerstvé
saláty, pečivo z vlastní pekárny, dezerty.
Plzeňský Prazdroj čepovaný
z tanků, pivní speciály z malých
a mini regionálních pivovarů, černý
Velkopopovický Kozel, Hoegaarden
a Radegast, kvalitní moravská vína.
Na webu je k dispozici k nahlédnutí
jídelní lístek.
Taxi
Možnost využít taxi služby firmy Taxi
Taxi. Cena 16 Kč/km.
Kontakt: 607 876 876,
m-place@seznam.cz.

Konference je pořádána v rámci projektu MČ Praha-Libuš „Podpora přátelského a kulturního soužití celé občanské společnosti
na území MČ Praha-Libuš v roce 2014“ zaměřeného na integraci cizinců a spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.
Číslo projektu: státní neinvestiční dotace č. 6/2014/IC OBCE ze státního rozpočtu na rok 2014, program MV ČR:
Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2014.

