
INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY LETNÍ DUCHOVNÍ OBNOVY  

      15. – 21. SRPNA 2022 

      V SEDLIŠTÍCH (u Frýdku-Místku) 
 

Milí přihlášení účastníci, těšíme se na vás !  
Jak se již osvědčilo, je naplánovaný dvojí příjezd. Účastníci chodící (bez viditelného handicapu),  

mají příjezd dopolední, účastníci s viditelným handicapem (jezdící), mají příjezd až odpoledne.  

Děkujeme za dodržení tohoto schématu, hodně nám to usnadní hladký začátek !!! 

Kdo má pochybnosti, kdy má přijet, klidně se ozvěte.  
 

Chodící:    v pondělí 15. srpna v čase 9 – 10 hodin do Kulturního domu v Sedlištích (u kostela).  

Pro vás, kteří se nedostanete včas až do Sedlišť, nabízíme svoz z vlakového nádraží 

Ostrava hlavní v 9.30 hodin. Případně vás můžeme vyzvednout i ve Frýdku-Místku.  

Jezdící: stejný den v čase 13.30 – 14.30 hodin také do Kulturního domu (u kostela). 

 I pro vás (pokud nejedete autem) nabízíme svoz z vlakového nádraží Ostrava hlavní  

ve 13 hodin. Případně doladíme. Část Brňáků má opět možnost jet autem Archy. 
 

PROSÍME, VYPLŇTE VŠICHNI FORMULÁŘ OHLEDNĚ PŘÍJEZDU A TRIČEK DO 15. 7., AŤ MŮŽEME  

ZAJISTIT VŠE POTŘEBNÉ. DĚKUJEME ! ODKAZ NA FORMULÁŘ JE V MEJLU, NA WEBU I ŽIVĚ ZDE 
COVID nás momentálně neomezuje – pokud budou nutná opatření, dáme vám vědět před obnovou.  
 

Program začíná: V 15 HODIN v kostele mší svatou – PROSÍME, ABYCHOM UŽ BYLI VŠICHNI ! 

Zakončení: v neděli 21. srpna odpoledne, prosím, neplánujte si dřívější odjezd. 

  Prosíme, pokud je to možné, počítejte s úklidem prostor cca do 15 hodin, užší tým 18 hodin. 

Ubytování: ženy a dívky - Sedliště 378, základna = rodinný dům, v pokojích obvykle po 4 lidech, 

účastníci s vozíkem spí na posteli, ostatní na matraci. Ženy a dívky obsadí také třídu  

ve škole. Chlapi budou spát jako obvykle ve škole. Všichni ve vlastních spacácích.  

 Jen někteří, předem informovaní účastníci, budou spát ve stanu na zahradě. 

Program probíhá: převážně v kulturním domě, na základně, na zahradě, v krásném dřevěném kostele 

Platba: 2 500 Kč (ubytování, jídlo, nájmy, režie atd. – all inclusive ) – stačí na místě hotově, ale 

jednodušší asi bude bankovní převod na účet č.485 259 5399/ 0800 variabilní symbol 111, 

do poznámky napište své jméno. Studenti a lidé s nízkými příjmy mohou platit méně – 

minimálně 500 Kč. A naopak, kdo může zaplatit více, podpoří tím účast studentů.  

Pokud by platba měla být překážkou vaší účasti, neváhejte mně kontaktovat (Milan). 

Sebou:  jen stručně – oblečení spíše „na lítačku“, spacák, hygienické potřeby, bible,  

pokud máte doma nějakou nadúrodu ovoce, zeleniny, marmelád apod. – můžete přibalit, 

nezapomeňte trika Vstaň a choď z minulých let, ať si je můžete průběžně střídat  

Vedou a těší se: o. Lukáš Engelmann, o. Roman Macura, s. Ludmila Němcová, s. Lucie Horáková,  

                        s. Edita Navrátilová, Milan a Lenka Svojanovští, kapela, vzácní hosté a všichni členové týmu 

Kontakt: milan.svojanovsky@vstanachod.cz, 777 100 327, kdyby cokoliv, ozvěte se !  

 

 

 

 

 

 

BBBůůůhhh   mmmááá   ppprrrooo   mmměěě   ppplllááánnn... ... ...    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWfOeGHrGBEDile1WD8EAhsHbEOz9tEjLRJgqMNiHOaKcUgw/viewform?usp=sf_link
mailto:milan.svojanovsky@vstanachod.cz

