
V Praze 23. 6. 2015 

Milí přátelé,                                    
  

srdečně Vás zdravíme a těšíme se, že se s Vámi setkáme na letním kurzu Manželských setkání v Třešti. Posíláme Vám 

poslední doplňující informace s přáním šťastné cesty. Pro úplnost zopakujeme základní informace: 

 

Datum:                14. – 22. srpna 2015 (pátek až sobota) 

Místo konání:  Třešť (cca 16 km jihozápadně od Jihlavy), K Valše 1251/38, areál Střední odborné školy a Středního 
odborného učiliště v pěkném prostředí na okraji města. 

 
Příjezd:  V pátek 14. 8. od 16:00 do 18:00 hod., od 18:00 hod. bude probíhat večeře a od 19.30 informativní 

setkání s těmi, kdo jsou na kurzu poprvé  

Ukončení:  V sobotu 22. 8. obědem 

Kurz je koncipován jako celek - je nezbytně nutné účastnit se úplně celého programu, a to od 

společného zahájení ráno 15. 8. do zakončení v poledne 22. 8 . - není tedy možné přijet později, ani 

odjet před ukončením programu. 

Doprava: Vlastní  - viz připojená mapka. Parkování bude možné uvnitř areálu nebo před ním. 

Pokud byste potřebovali odvoz od nádraží, ozvěte se nám předem na mobil 602 212 734. 

Registrace:  Po příjezdu se přihlaste u příjmu ve vstupním prostoru. Zde dostanete obálku s programem, 
jmenovkami, stravenkami a označením čísla vašeho pokoje a budou Vám poskytnuty další potřebné 
informace. 

Ubytování:  Jednotlivé rodiny ve dvou a trojlůžkových pokojích. Každý pokoj má svou koupelnu a WC. Kojencům a 
dětem do 3 let, pro které nemáte objednané lůžko, vezměte vlastní postýlku a lůžkoviny. 

 Není možné brát si s sebou domácí zvířata jako např. psa, kočku apod. 
Děti:   Jsou rozděleny do skupinek podle věkových kategorií a těm také odpovídá jejich program. Prosíme 

vás, abyste vzali svým dětem oblíbené hračky (např. věci na písek, stavebnice, skládačky apod.) a 
knížky, případně pastelky. Nezapomeňte také na pořádné oblečení a obuv do přírody !!!, batůžek, 
láhev na pití, pláštěnku a holínky, plavky a klobouk nebo čepici proti slunci. Počítejte s tím, že děti 
budou na každé dopoledne i odpoledne potřebovat s sebou svačinu a pití. Děti v kočárku budou 
jejich pečovatelé vozit ven téměř v každém počasí. Vezměte proto na kočárky pláštěnky. Více viz 
příloha „Informace pro rodiče“. 

Stravování:  V ceně poplatku je zahrnuta celodenní strava. Snídaně je formou jednoduchých švédských stolů, 
oběd a večeře se vydává u okénka. Bezlepková a vegetariánská strava bude poskytnuta dle Vašich 
objednávek v přihláškách.                              

Péče o duši: Možnost rozhovoru s psychologem. Možnost duchovního rozhovoru s knězem nebo svátost smíření. 
Denně možnost účasti na mši svaté nebo bohoslužbě slova v areálu. 

Různé:   Případné prezentace laických iniciativ, prodej publikací apod. jsou možné jen po předchozí  
  dohodě s vedoucími kurzu. 

 
Nezapomeňte: 

- jedete-li s dětmi: průkazky zdravotní pojišťovny pro děti, vyplněný tiskopis "Prohlášení rodičů"  

- občanské průkazy  

Hodit se mohou psací potřeby, hudební nástroj, zpěvníky, Bible, pingpongové pálky, obuv na volejbal a fotbal (i 

do tělocvičny), určitě doporučujeme nějaký šikovný polštářek – sezení na přednáškách dokáže pozlobit záda… 

Na závěr kurzu bude slavnostní mše svatá. Můžete si proto vzít s sebou i trochu slavnostnější oblečení. 
Hlavně s sebou ale mějte otevřenost, ochotu naslouchat svému partnerovi a odhodlání pracovat sám na sobě    

 

Přejeme Vám hezké dny a dobrou cestu do Třešti.   
 

 

Zdena a Ludvík Hegrlíkovi       Dita a Tomáš Kučerovi        P. Petr Glogar 

    

Kontakty:  YMCA Familia   email:  ms@familia.cz, tel:  602 212 734 (případně 777 939 902) 

mailto:ms@familia.cz

