
Milí přátelé, 
 

srdečně Vás zveme na víkendovou jarní obnovu, která je součástí celoročního 
cyklu Manželských setkání 2013/2014. Těšíme se, že se opět všichni setkáme! 

 

Termín:  4. – 6. dubna 2014 
Místo:  Třešť, K Valše 1251/38, areál Střední odborné školy a Středního 

odborného učiliště   
Příjezd:  pátek 4. dubna do 19 hodin  
Ukončení:   neděle 6. dubna ve 13,00 hodin (po obědě) 
Ubytování:   zajištěno ve dvou až třílůžkových pokojích s příslušenstvím  
Stravování:   plná penze 
Děti:   na tuto akci není možné brát s sebou. Výjimku tvoří pouze 

kojenci, pro které si ovšem musíte zajistit vlastního pečovatele. Pokud 
byste pro toto dítě chtěli I postel či stravu, je třeba to nahlásit a připlatit. 

 

Přihlášky a platba:  
Přihlášku najdete na www.familia.cz , pošlete ji nejpozději do  18. března 2014 
na adresu YMCA Familia, Lucemburská 1170/7, 130 00, Praha 3 nebo na  
e-mailovou adresu: ms@familia.cz . Účastnický poplatek zaplaťte převodem 
z účtu nebo složenkou, platit v hotovosti na místě lze pouze po předchozí 
dohodě. Číslo našeho účtu je 2400151181/2010, jako variabilní symbol uveďte 
prvních šest číslic z rodného čísla partnera, specifický symbol 220. Zaplaťte 
prosím nejpozději do 18. března, budeme muset předem uhradit zálohu.  
 

Účastnický poplatek za pár:        1.800,-  Kč 
Účastnický poplatek za pár s kojencem (s platbou za pečovatele):       2.600,-  Kč 
 

Účastnický poplatek se podílí na ceně akce jen částečně. Reálné náklady za pár 
očekáváme 3.362,-Kč (4.282,-Kč za pár s kojencem). Zbylou část financujeme z 
dotací (cca 7%) a především z darů. 
Proto, máte-li možnost přispět jakoukoli další částkou, než je účastnický 
poplatek, velice rádi Váš dar přijmeme. Takovýto dar se zasílá samostatně na 
stejný účet 2400151181/2010, ale se specifickým symbolem 900, abychom jej 
skutečně mohli jako dar i využít. Variabilním symbolem zůstává prvních 6 číslic 
rodného čísla partnera. Potvrzení o daru na požádání rádi vystavíme. 
Velice děkujeme všem, kteří už na akce YF přispěli! 
 

 
Těšíme se moc na setkání s Vámi! 

Zdena a Ludva Hegrlíkovi, Dita a Tomáš Kučerovi a Petr Glogar 
 

Program: 
 
Pátek  4. dubna 
16,30 - 19,00  Příjezd, registrace  
18,00 - 19,00  Večeře 
20,00 - 20,30  Společné zahájení v aule 
20,30 - 20,45 Setkání provázejících párů v aule 
20,45 - 22,00 Setkání ve skupinkách 
 
Sobota  5. dubna 
07,00 - 07,30  Ranní modlitba – 1. patro nad bufetem  
07,30 - 08,00   Snídaně 
08,30 - 12,00  Dopolední program:  

Prof. Jan Sokol 
Jak je na tom rodina v současné společnosti? 
následuje práce ve skupinkách 

12,00 - 13,00 Oběd 
13,00 - 14,15 Odpolední volno 
14,15 - 17,30 Odpolední program:  

Prof. Jan Sokol 
Rodina jako místo předávání “života” se vším všudy. 
následuje práce ve skupinkách 

17,30  Bohoslužba v aule – P. Petr Glogar 
18,30 - 19,15 Večeře 
19,30 – 20,00 Setkání provázejících párů – 1. patro nad bufetem 

následuje setkání ve skupinkách - volný večer 
 

Neděle  6. dubna 

07,00 - 07,30  Ranní modlitba – 1. patro nad bufetem 
07,30 - 08,00  Snídaně 
08,30 - 11,45 Dopolední program: 

Dita a Tomáš Kučerovi 
Zestárni se mnou… 
následuje práce ve skupinkách 

11,45 - 12,00  Ukončení a společné rozloučení v aule 
12,00 - 13,00  Oběd 
 
Důležité kontakty:  ms@familia.cz, www.familia.cz 
 
 Zdena Hegrlíková, tel.: 602 212 734, e-mail: zdena@hegrlik.cz 

Dita Kučerová, tel. 777 939 902 
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