
 
 

 

 
Milí budoucí spolužáci,  
 
chtěla bych Vás pozvat na tradiční seznamovací pobyt pro studenty 1. ročníku „DoStředy“, který 
pro Vás připravuje ČASP – Česká Asociace Studentů Psychologie, z. s. Cílem pobytu 
je především poznat se s novými spolužáky, ale i se studenty z vyšších ročníků a staršími kolegy, 
se kterými bychom Vám rádi předali užitečné informace do budoucího studia. Do programu, který 
Vás čeká, jsou zařazeny společenské, zážitkové a seznamovací hry, táborák a jiné společné 
aktivity. Poslední den po odjezdu z místa konání bude pro zájemce procházka po důležitých 
místech v Olomouci. Nenechte si ujít tuto příležitost navázat první vztahy, získat nové informace, 
užít si legraci a přijeďte i Vy! 
 
Místo konání: Cakov u Vilémova – chata domu dětí a mládeže Litovel 
 
Datum konání: 9. 9. – 12. 9. 2018 

- dostavte se, prosím, v neděli 9. 9. 2018 mezi 13:00 - 17:00 
- odjezd zpět bude zajištěn hromadným autobusem do Olomouce kolem poledne 

 
Jak se dostat na cílové místo:  

1. dostat se do Olomouce   

2. z hlavního nádraží tramvají č. 4 na autobusové nádraží podchod (jedna zastávka) 

3. z autobusového nádraží ze stanoviště 14 nejlépe spojem: 

- Olomouc, aut. nádr. – 12:35  Senice na Hané, Cakov, rest. – 13:39 

 
Cena: 1 200 Kč - v ceně je zahrnuto: plná penze, ubytování, pracovní a jiný materiál, zpáteční 
cesta do Olomouce 
 
Stravování: zajištěno od nedělní večeře až do středeční snídaně (včetně svačin) 
 
Co si vzít s sebou: přezůvky, hygienické potřeby, oblečení do lesa a na sportování (lepší více než 
méně – počasí se může měnit rychle), psací potřeby, hudební nástroj (kdo má a chce si vzít) a 
dobrou náladu 
 
Přihláška: přihlásíte se přes webové stránky www.caspos.cz nejpozději do 31. 08. 2018 na 
adrese: https://caspos.cz/kurz/seznamovaci-pobyt-pro-studenty-1-rocniku-dostredy/  
 
Jak zaplatit: peníze posílejte na účet – 2000088670/2010, jako variabilní symbol napište číselný 
kód vygenerovaný po Vašem přihlášení na webu. Vaše případné odhlášení je z organizačních 
důvodů možné pouze do 31. 08. 2018, po tomto datu již není možné vrácení peněz; po zaslání 
platby vyčkejte na potvrzení o jejím přijetí, čímž se Vaše přihláška stane platnou 
 
 
Pro další informace se na mě neváhejte obrátit na e-mail: verca.kocmanova@seznam.cz nebo 
na tel: 723 366 648. 
 
 
V září se na Vás s ostatními kolegy, budu těšit! 
 
 
S pozdravem a přáním hezkých prázdnin, 
 
 
Verča Kocmanová 

Manažerka pobočky ČASP Olomouc 
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