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POZVÁNKA 

Drazí přátelé, 

srdečně Vás zveme na víkendovou „Zimní obnovu“, která je součástí 

celoročního cyklu Manželská setkání 50+  2019/2020. Její hlavní náplní je obnovení 

a rozšíření toho, co jsme přijali na letním kurzu. Je také příležitostí k setkání s přáteli 

ze skupinky i dalšími, ke vzájemnému sdílení a povzbuzení. 

Zimní obnova se uskuteční: 

ve dnech:  7. - 9. února 2020 

místo:  Duchovní centrum sv. Františka z Pauly, Vranov 7,  Vranov u Brna 

příjezd:  7. února 2020 do 19.00 hod. 

ukončení:  9. února 2020 2018 v 13.00 hod. (obědem) 

Ubytování  všechny pokoje mají vlastní sociální zázemí a budova DC je vybavena 

výtahem a je dostupná DPMB http://www.dc-vranov.cz/index.php/kontakty  

Strava  obdobně jako v létě je zajištěna 3x denně. Začíná v pátek večeří a 

končí v neděli obědem. Jídelna na DC je schopna zajistit bezlepkovou a 

bezmasou stravu (prosím uveďte požadavek v přihlášce). 

Ceny  najdete v přiložené přihlášce. 

Přihlášky Absolventům letního kurzu MS 50+ 2019 bude rezervováno místo 

nejdéle do 31. 12. 2019. Po tomto termínu budou neobsazená místa 

nabídnuta i případně jiným zájemcům. Pokud jste se v roce 2019 

letního kurzu v Bystřici nad Pernštejnem nezúčastnili, účast na obnově 

Vám potvrdíme až po uplynutí tohoto termínu.  

 Vzhledem k  zájmu o účast a limitované kapacitě DC pošlete vyplněnou 

přihlášku co nejdříve na adresu svikova@centrumrodin.cz, případně 

se potřebujete dozvědět o něco vice, volejte na tel. 724 295 234. 

Na setkání se těší organizační tým MS 50+ 

Prosíme všechny VPS, aby přijely v pátek nejpozději do 18.30 hod. 
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PROGRAM 

 
Pátek  7. února 2020 

17.00 - 19.00 Příjezd, registrace 

18.00 - 19.00 Večeře 

19.15 - 19.50 Setkání  VPS   

20.00 - 20.50 Zahájení, společná modlitba  (velký sál) 

21.00 - 22.00 Jdeme společnou cestou  (práce ve skupinkách) 

 

Sobota  8. února 2020 

07.30 - 08.00 Ranní modlitba (kaple) 

08.00 - 08.45 Snídaně 

09.00 - 10.15 Dopolední program: (velký sál) 

   Františka Böhmová: 
   „Pane, to se ti nesmí stát" 

10.15 - 12.00 Práce ve skupinkách 

 

12.00 - 13.00 Oběd 

13.00 - 14.30 Odpolední volno 

14.30 - 16.00 Odpolední program:  (velký sál) 

   Petr a Hana Ptáčníkovi: 
   „Fandím své ženě, fandím svému muži" 

16.00 - 17.45 Práce ve skupinkách 

18.00 - 19.00 Večeře    

19.00 - 19.30 Setkání VPS  (velký sál) 

20.00 - 21.30 Volný večer - možnost setkání ve skupinkách nebo společný večer 

 

Neděle  9. února 2020 

08.00 - 09.00 Snídaně 

09.00 - 09.45 Uvolnění pokojů:  

09.45 - 10.45 Dopolední program:  (velký sál) 

   „Ukončení obnovy – závěrečná reflexe" 

11.00 - 12.00 Mše sv. (kostel v areálu DC) 

12.00 - 13.00 Oběd 
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PŘIHLÁŠKA 

Vyplněním této přihlášky dávám výslovný souhlas s použitím uvedených osobních 
údajů pro potřeby a zajištění organizace akcí Centrum pro rodinu Vysočina, z. s. 
v souladu s příslušným zákonem č. 101/2000  Sb. v platném znění. 
 

Jméno a příjmení manžela: …………………………………………………  

Datum narození manžela: ……………………… dieta: …………………… 

Jméno a příjmení manželky: …………………………………………………  

Datum narození manželky: ……………………… dieta: …………………… 

Telefon/mobil:    …………………………………………………  

E-mail:    …………………………………………………  

Objednáváme závazně ubytování na DC a stravu na celý víkend. Bereme přitom 

na vědomí, že pokud nezrušíme závaznou přihlášku do 31. 01. 2020, uhradíme 

storno poplatek v plné výši ceny námi objednané stravy. 

 
 
Datum:  …………………….. Podpis: ……………………………… 
 

Účastnický poplatek prosím zaplaťte do 20. 01. 2020, a to převodem na účet:  
43-8079060247/0100 

   VS: rodné číslo muže (prvních 6 míst)  SS:  5001 

 
Do 31. 12. 2019 přednostně přijímáme přihlášky účastníků letního kurzu MS 50+ 
v Bystřici nad Pernštejnem 2019. Uzávěrka přihlášek na obnovu je 20. 1. 2020. 
 
Prosíme všechny, kterým to finanční situace dovolí, aby uhradili tzv. sponzorskou 
cenu. Budeme vděčni i za jakoukoliv výši sponzorského daru, na který vystavíme v 
případě Vaší žádosti potvrzení pro potřebu odečtu ze základu daně.  

dvoulůžkový pokoj za osobu za pár sponzorská 

vlastní sociální zařízení 1 750 Kč 3 500 Kč 4 000 Kč 

ubytování - 2 noci 900 Kč 
  

strava - 2 dny 580 Kč 
  

příspěvek na program 270 Kč 
  

Přihlášku prosím zašlete mailem na adresu svikova@centrumrodin.cz. 

Příjem přihlášky zaslané na uvedený mail Vám potvrdíme. Pokud byste potvrzení do 
5 dnů nedostali, odešlete prosím přihlášku znovu nebo zavolejte na uvedený mobil. 
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