
 

FOO FAST VUT v Brně 

Informační sdělení č. 1/2014 

Vážení a milí přátelé, 

je čas, abychom Vám předložili plán akcí na I. pololetí 2014. Připravili jsme pro Vás 

zajímavou besedu a zájezd. Srdečně Vás zveme a těšíme se na setkání s Vámi a uvítáme Vaši 

iniciativu, návrhy a rady pro plán na druhé pololetí. 

19. března 2014 BESEDA S CHIROPRAKTIKEM – ING. VINCI LÁSZLO 

                                   Dozvíte se spoustu rad, jak pomoci svému tělu, aby lépe pracovalo a nebolelo. 

Uvidíte  praktické ukázky z oblasti čínské medicíny, akupresury a alternativní 

medicíny.  

Přednáška se bude konat v 15:30 v posluchárně B 414 (budova B, 4. podlaží –    

vstup hlavním vchodem fakulty a pak spojovací chodbou do bloku B a 

výtahem nebo lze použít vchod ze dvora  a výtah v přízemí budovy B) 

 

 31.5.2014  Zájezd na Slovensko – Trenčín – Čachtice – Piešťany –VD 

Drahovce (případně Smolenice)  

  Trenčín (prohlídka hradu a města), Čachtice (hrad), 

 Piešťany (prohlídka města a lázní, koupaliště EVA),  

            Drahovce (vodní dílo na Váhu), případně Smolenice (zámek) 

  Vedoucí zájezdu: Ing. Eliška Hynková a Marie Caletková 
  Odjezd: 7.00 hod. od vrátnice Údolní-Jiříkovského 

  sraz v 6:45 hod. čas nutno dodržet 

  Návrat: cca ve 20 hodin  

  Cena zájezdu: 230,- Kč (pouze pro člena FOO), rodinný příslušník a ostatní 

  330,- Kč  

  Cena zájezdu zahrnuje dopravu a pojištění.  

  V ceně zájezdu není zahrnuto vstupné do objektů. 

  Hrad Trenčín – malý okruh 3 EUR, důch. 1,5 EUR. 

  Hrad Čachtice a koupaliště EVA – provoz a ceny pro 2014 zatím neznámy 

  Případně zámek Smolenice – 1,5 EUR, důch. 0,7 EUR 

  Při přihlášce sdělte zájem o placené vstupy, v Pišťanech zájem o koupání 

                       v termálních lázních nebo prohlídka VD Drahovce. 

Závazné přihlášky včetně zaplacení 230,- Kč, event. 330,- Kč u Ing. L. Vítka, Ph.D. na 

Ústavu stavebního zkušebnictví (54114 7825), email: vitek.l@fce.vutbr.cz nebo na 

sekretariátu ÚSZK u pí. M. Caletkové (54114 7801), email: caletkova.m@fce.vutbr.cz 

nejpozději do 31. března 2014. 

 

Přihláška na zájezd v sobotu dne 31. května 2014 

na Slovensko 

 

 
PŘÍJMENÍ A JMÉNA 

ÚČASTNÍKŮ 

ČLEN 
FOO 

ANO/NE 

RODNÉ ČÍSLO 

BYDLIŠTĚ, MOBIL, E-MAIL, 

VSTUP TRENČÍN: ANO-NE 

KOUPÁNÍ „EVA“: ANO-NE 

DRAHOVCE: ANO-NE 
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