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POZVÁNKA NA PODZIMNÍ VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ 

spolku PRADER – WILLI 

 
KDY 8. - 10. října 2021 

      

KDE  Hospodářský dvůr Bohuslavice 
Bohuslavice 10 
588 56 Telč 

 www.hospodarskydvur.cz 
Mapa: https://mapy.cz/s/dahedosapo 

 

O AREÁLU Z WEB STRÁNEK 
 

Areál Hospodářského dvora se nachází uprostřed malebné vesničky Bohuslavice na Telčsku. 
Jedná se o unikátní rodinnou farmu, kde se nachází mini Zoo. Lze si prohlédnout hospodářská zvířata, různé 
druhy drůbeže, koně, kozy, lamy, jelena kavkazského, osly, ovce, pávy, exotické ptactvo a jiné drobné zvířectvo. 
Otevírací doba mini Zoo 10-17hod, vstup je zdarma. Farma patří mezi největší chovatele osla Andaluzského (19ks 
z celkových 400 ks na světě mají zde). 
K dispozici je stylová restaurace s otevřeným krbem pro přípravu grilovaných specialit s výhledem do stáje 
s hospodářskými zvířaty. 

Pro děti je zdarma dětské hřiště s originálními atrakcemi, pro dospělé je venku posilovna. Lze si zapůjčit 
terénní šlapadlo (jednosedadlové 50Kč/45min., vícesedadlové 100Kč/45min.) 
V areálu lze navštívit originální pěstitelskou pálenici kombinovanou s ovocným lihovarem. Možnost prohlídky a 
degustace. 
Vyrábí se zde Novoříšská keramika, která je zde i k zakoupení. 
Je možné si zakoupit povolenku na rybaření za 200Kč (pro ubytované) na jeden den v režimu chyť a pusť. Loví se 
max. na 2 pruty. Kdo má zájem, může si vzít svojí rybářskou výbavu, nesmí chybět povinné vybavení (více na web 
stránkách). 

 

PROGRAM 
 

Domlouváme přednášku 
Mgr. Kateřina Čapková - hlavní fyzioterapeut, ředitelka centra rehabilitace Mirákl o.p.s. 
Téma  - Hiporehabilitace, jako léčebné rehabilitace na koni, její přínos pro dítě v oblasti motorické, psychické a 

sociální 
www.chmirakl.cz 
 
Rádi bychom také využili bohatou nabídku aktivit, které areál nabízí. Potřebujeme znát váš zájem o 
jednotlivé aktivity, abychom mohli objednat. Zaškrtněte v přihlášce: 

  
1) Komentovaná prohlídka dvora  - 30,-Kč /osoba - alespoň 10 osob ve skupině - 45 minut 
2) Malování keramiky - dle vybraného kusu 150,-Kč až 500,-Kč 
3) Sportovní rybaření - 200,-Kč /den - 1 prut 
4) Vodění na koni - do 70kg váhy! - 200,-Kč - trasa kolem rybníka - cca 20minut 

Dále jako vždy společné nebo individuální procházky, výlety, táborák nebo disco v sobotu večer, soutěže pro děti, 
výměna zkušeností a jako vždy hezké a veselé zážitky. 

 
Program ještě upřesníme na místě, také podle počasí. 

 
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ  

Ubytování v pokojích pro hiporehabilitační pobyty - 15 pokojů - 4 lůžkových, bez bariérové koupelny + Hotel - nad 
restaurací (v případě většího zájmu). V celém areálu je zdarma připojení na internet a Wi-Fi. 
 
dospělá osoba  - 750 Kč /den, plná penze, vč. ubytování 
dítě od 3 let do 12 let - 550 Kč/den, plná penze - poloviční porce, vč. ubytování 
dítě do 3 let bez nároku na stravu a lůžko – zdarma 
od 12 let  jako osoba dospělá 

  
Pes – je možný, ale spíše menší plemena  
Cena  300,-Kč/pobyt 
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PIVO – Bohuslavický osel 10  

 
Ubytování i stravu budeme hradit na místě v hotovosti. 
Pokud dostaneme na akci sponzorský dar, pro registrované členy spolku se zaplaceným členským 
příspěvkem bude celková částka snížena. 
 
 
 
 

 

ZAJÍMAVOSTI V ŠIRŠÍM OKOLÍ  

 
 

 
 
Přihlášku zašlete, prosím, nejpozději do 15.8.2021 na e-mail: ospws@email.cz 
!!!Nezapomeňte vyplnit i zájem o program v přihlášce!!! 

 
Upřesnění programu s dalšími informacemi bude zasláno přihlášeným účastníkům před setkáním. 
 
Případné dotazy na e-mail: ospws@email.cz  
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