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HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ V CENTRU PARAPLE, o.p.s. 
 
V případě volné ubytovací kapacity nabízí Centrum Paraple (dále jen Centrum nebo CP) bezbariérové 
ubytování hotelového typu veřejnosti. V rámci hotelového ubytování neposkytujeme zdravotní, 
ošetřovatelskou a asistenční péči. Potřebuje-li vozíčkář asistenční péči, musí si ji během hotelového 
ubytování zajistit sám (vlastní asistent). Hosté nemohou využívat rehabilitační terapii Centra. 
 
Cena pobytu 
Základní cena ubytování: 

lůžko … 660,- Kč/noc 
přistýlka … 330,- Kč/noc 

Ubytování se slevou pro držitele průkazu ZTP/P se státní příslušností ČR: 
lůžko … 420,- Kč/noc 
doprovod (jedna osoba) … 420,- Kč/noc (lůžko), nebo 230,- Kč/noc (přistýlka) 
děti 3 až 10 let … 230,- Kč/noc 
děti do 3 let … zdarma 

V cenách je zahrnuta snídaně. 
 
Příjezd - ubytování se v CP 
Převzetí klíčů (čipu) od pokoje a vchodu Centra a zápis do knihy ubytovaných v pracovní dny od 7:00 
do 20:00 hodin, jinak dle domluvy s koordinátorem pobytů a ambulance. Klíče (čip) od pokoje vydá 
recepce (popř. noční či víkendová služba). 
Za klíče (čip) od pokoje a vchodu Centra účtujeme při ubytování vratnou zálohu 200,- Kč, která bude 
vrácena proti klíčům (čipu) při odjezdu. 
Host musí při zápisu do knihy ubytovaných předložit k nahlédnutí platný doklad totožnosti. 
 
Host má na pokoji k dispozici 
Sociální zařízení (bezbariérové WC a sprchový kout či vana), televizor, připojení k internetu (pokrytí 
Wi-Fi signálem), signalizační zařízení. Většina pokojů je dvoulůžkových. Obě lůžka jsou elektricky 
polohovatelná. Na třílůžkových pokojích bývá třetí lůžko polohovatelné elektricky, nebo mechanicky. 
Na některých pokojích je k dispozici přistýlka. 
 
V areálu CP je hostům k dispozici 
Klubovna a kuchyňka v prvním patře původní budovy Centra, kuchyňský kout v prvním patře nového 
křídla Centra.  
Kavárna pod Parapletem, kde se mezi 7:45 a 8:45 (o víkendu 8:30 - 9:30) podává snídaně pro 
ubytované klienty a hosty, případně si zde hosté mohou s předstihem dvou pracovních dnů (do 
11:00) objednat oběd (obědy se vydávají mezi 12:00 a 13:00), popř. večeři (večeře se vydávají mezi 
17:00 a 19:00). Kavárna nabízí také omezený výběr hotových jídel. Účet v kavárně je třeba zaplatit 
v hotovosti nejpozději při odjezdu. 
 Kavárna pod Parapletem - kontakt:  

tel. 274 001 310, sochurkova@paraple.cz. 
 Kavárna pod Parapletem - otevírací doba: 

Po - Čt: 7:45 - 9:00, 10:00 - 21:00, Pá: 7:45 - 9:00, 10:00 - 19:00, So - Ne: 8:30 - 19:00. 
 

Během pobytu v Centru lze parkovat osobní automobil na parkovišti Centra před hlavním vchodem. 
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Pravidla pro pobyt hostů v CP 
Ubytovaní hosté jsou povinni dodržovat Domovní řád CP. Řád je v tištěné podobě k dispozici na 
každém pokoji. Zvláště žádáme o dodržování nočního klidu, o dodržování zákazu kouření 
v prostorách Centra, o udržování pořádku v kuchyňkách a společenské místnosti a o respektování 
pravidel pro pohyb psů v CP. Hosté nemohou využívat rehabilitační pomůcky Centra. Hosté bez 
předchozí domluvy nemohou využívat tělocvičen a dalších rehabilitačních prostor Centra. 
Žádáme všechny hosty a návštěvy, aby se k vybavení Centra chovali ohleduplně. 
 
Platba za pobyt 
Fakturu s detailními pokyny k platbě obdrží host na recepci (v provozní době recepce), popřípadě 
recepce zašle fakturu emailem. Platbu za ubytování je možné provést v hotovosti (v provozní době 
recepce), nebo po obdržení faktury převodem na provozní účet 239 586 242/0300.  
 
Odjezd - odhlášení se z pobytu 
Při ukončení pobytu je třeba vrátit klíče (čip) od pokoje a budovy Centra na recepci (či 
noční/víkendové službě) a odhlásit se. 
 
Závěrem 
Prostory CP slouží především k poskytování péče a rehabilitace klientům CP. Tomu je přizpůsoben 
veškerý provoz CP. Personál na noční či víkendové službě je zde k dispozici především klientům 
ubytovaným v rámci poskytovaných sociálních služeb CP. Žádáme proto hosty, aby respektovali výše 
uvedené informace a Domovní řád CP. 
 
Kontaktní osoba: 
Richard Franta – koordinátor pobytů a ambulance 
tel: 274 001 322, případně 274 771 478 (recepce) 
e-mail: franta@paraple.cz 
Na telefonu k dispozici: 
Po-Čt: 9:00 - 15:00; Pá: 9:00-12:00 
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