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Aktualizované informácie k Jumelage Distriktov D-111 BO, 
D-111 BN a D-122 v Passau, 6. - 8. mája 2022 

 
Vážené Lionky, vážení Lioni, ctení hostia! 

 

Som veľmi potešený a poctený, že sa zúčastníte tohtoročnej Jumelage distriktov D-122, D-

111 BN a D-111 BO. Na spoločné stretnutie sa veľmi teším!  

 

Touto cestou by som Vás chcel informovať o niektorých organizačných záležitostiach a 

požiadať vás o spätnú väzbu ohľadom Vášho výberu jedál na večeru v piatok 6.5.2022 obed 

a večeru v sobotu 7.5.2022 

 

1. Aktualizovaný program Jumelage 

 

Naša tohtoročná Jumelage je výnimočná v 2 aspektoch. Na jednej strane chceme dodatočne 

osláviť 25. výročie konania sa spoločných stretnutí našich distriktov (prvá Jumelage sa 

konala v roku 1996); na druhej strane sme so 100 potvrdenými účastníkmi dosiahli 

pravdepodobne historicky najvyšší počet hostí. Práve tento úctyhodný, avšak neočakávaný 

počet hostí nás viedol k potrebe pozmeniť náš program na sobotu, 7.5.2022. Čo sa zmenilo? 

 

- Prehliadka mesta loďou začína o 10:00 

- Prehliadka mesta kabriobusmi sa musí uskutočniť v 2 po sebe nasledujúcich 

prehliadkach. 1. prehliadka začne o 15:00; 2. prehliadka o +/- 16:00 hod. Prvá 

prehliadka je určená najmä pre účastníkov zasadania kabinetu. 

- Zasadnutie kabinetu sa uskutoční v konferenčnej miestnosti hotela Passauer Wolf 

(Rindermarkt 6, 94032 Passau); kapacita miestnosti je obmedzená na maximálne 30 

osôb 

- Slávnostná večera v sobotu 7.5.2022: Z dôvodu nedostatku miesta na pôvodnom 

mieste sa naša slávnostná večera uskutoční v reštaurácii "Das Oberhaus" ktorá sa 

vyznačuje jedinečnou panorámou a vynikajúcou kuchyňou. Keďže sa však 

reštaurácia nachádza na vŕšku nad mestom Passau a teda nie v centre mesta, je 

potrebné sa tam dopraviť (cesta trvá cca. 10-15minút). Na tento účel nám poslúži 

autobus, ktorým niektorí z Vás pricestujú do Passau. Dopravu budeme organizovať v 

2 skupinách. Autobus bude odchádzať z autobusového parkoviska Untere 

Donaulände 4 (priamo za hotelom Passauer Wolf) v týchto časoch: 

o 18:15: 1. skupina 

o 18:45: 2. Skupina (určená najmä pre účastníkov, ktorí sa zúčastnia zasadania 

kabinetu) 

 

Večeru teda budeme môcť začať o 19:00 hod. 
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Spiatočná cesta je plánovaná flexibilne; najneskôr však o polnoci (zákaz vychádzania v 

reštaurácii). Medzitým budem stáť k dispozícii so svojim prenajatým 9-miestnym vozidlom a 

rád Vás podľa potreby odveziem späť do hotela. Do reštaurácie sa samozrejme môžete 

odviezť aj vlastným vozidlom; parkovacie miesta sú tam dostatočné a bezplatné. 

 

Aktualizovaný program nájdete v prílohe. Všetky body programu a miesta stretnutí budú 

zaznačené v mapke mesta, ktorú Vám pri príjazde osobne rozdám. Taktiež Vám všetky 

miesta stretnutí ukážem v piatok.  

 

2. Výber jedál na piatok a sobotu 

 

Po konzultácii s reštauráciami boli pripravené skupinové menu pre našu Jumelage. Rád by 

som Vás požiadal o spoluprácu pri výbere jedál. Na tento účel prosím použite priloženú 

tabuľku, v ktorej sú vyznačené menu na piatkovú večer, sobotňajší obed a 

sobotňajšiu večeru Ako na to? Jednoducho napíšete na začiatku tabuľky do žltého políčka 

Vaše meno (prípadne meno Vášho partnera / partnerky) a potom pri vybranom jedle počet, 

ktorý by ste si radi predobjednali. Vo všetkých reštauráciách (piatková večera, sobotný obed, 

sobotná večera) si každý hosť platí skonzumované jedlo a nápoje individuálne. 

 

KOMPLETNÚ TABUĽKU S VYBRANÝMI JEDLAMI A VAŠÍM MENOM MI PROSÍM 

PROSTREDNÍCTVOM PETRA HUMPOLÍKA DORUČTE DO 18.4.2022. 

 

3. Parkovanie v Hoteli Premier Inn Passau Weisser Hase 

 

Hotel, v ktorom budete ubytovaní disponuje iba obmedzeným počtom parkovacích miest, 

ktoré bohužiaľ nie je možné rezervovať. Pri príjazde autom môžete pred hotelom na krátku 

dobu zaparkovať a informovať sa, či sú miesta v garáži voľné. Ak nie, odporúčam Vám využiť 

parkovací dom Zentralgarage Passau (najbližšie k hotelu, adresa Nikolastraße 4, Passau), 

prípadne CONTIPARK Parkhaus City Parkhaus (Kollerwirtsgasse, Passau), alebo Parkhaus 

Schanzl (adresa Ob. Donaulände 5, Passau). Parkovacie miesta nie možné dopredu 

rezervovať, platí sa klasicky ako v každom inom parkovacom dobe podľa doby parkovania 

pri výjazde.  

 

V prípade otázok som Vám rád k dispozícii a teším sa na skoré stretnutie s Vami v Passau! 

 

S úctou, 

 

MARTIN RAFAJ 

Internationale Beziehungen, Jumelagen CZ und SK,  

Distrikt D-111 Bayern Ost 

Weidenstraße 13 

95111 Rehau 

Tel. 0049 160 420 1725 

E-Mail: martin.rafaj@gmail.com 

 

 

https://www.goldbeck-parking.de/parkplatzsuche#/p/7098/Zentralgarage
https://www.mein-contipark.de/parkplatz-finden/parken-in-passau/parkhaus-city-parkhaus-passau--ci3cp1124064?utm_source=uberall&utm_medium=listings&utm_campaign=permanent
https://www.stadtwerke-passau.de/parken.html
https://www.stadtwerke-passau.de/parken.html
mailto:martin.rafaj@gmail.com

