Praha, 26. června 2019
Muži bratři ,
dovolte, abych vás pozval na tradiční setkání mužů s názvem „Chlapi sobě“. Sejdeme se poslední
víkend v září, tedy 27. – 29. září 2019, stejně jako vloni i předloni uprostřed křivoklátských lesů, na
břehu řeky Berounky, v nově zrekonstruovaném školícím středisku Šlovice, nedaleko Rakovníka (60
km od Prahy).
V závěru posledního setkání jsme se dohodli na tom, že na naši pánskou jízdu pozveme předsedu
Česko - Slovenské unie CASD Mikoláše Pavlíka. Umožní nám malé nahlédnutí do svého soukromí.
Bude vyprávět o své duchovní cestě, rodinném zázemí i o tom, jak se v Církvi adventistů sedmého
dne dělá církevní politika na nejvyšší úrovni.
Budeme přemýšlet a diskutovat, ale areál s bazénem, fotbalovým a volejbalovým hřištěm nám také
umožní pohyb dle libosti. Vyrazíme na pěší túru, případně si budeme moci vypůjčit loďku, či kolo.
V případě nepříznivého počasí bude k dispozici sauna a bowling. V noci ze soboty nás čeká koncert.
Letos jsem si dovolil pozvat ženu? . Zpívat bude Michaela Jonczy.
Čeká nás příjemné ubytování ve dvoulůžkových pokojích. Pro ty z vás, kteří budou chtít ušetřit, budou
k dispozici levnější čtyř až šestilůžkové pokoje. Chybět nebude ani dobré jídlo z místní kuchyně.
V případě hezkého počasí se v sobotu večer můžeme dohodnout na opékání buřtů.
Víkendový program začne v pátek v 19,00 večeří a vyvrcholí nedělním obědem. Cena za ubytování
s plnou penzí se bude pohybovat v rozmezí 1200 až 1700 Kč, podle toho jaký luxus pro své ubytování
zvolíte .
Kapacita objektu je veliká, přesto neváhejte a vyplněný formulář odešlete co nejdříve na mailovou
adresu sekretariátu ČS: csdruzeni@casd.cz; mob. 739 345 659. Uzávěrka přihlášek bude v pátek 20.
září 2019. /Formulář najdete na webu Českého sdružení CASD (rubrika Křesťanský domov, Chlapi
sobě)/. Přihlášeným včas dodáme podrobný program akce a přesný popis cesty.
Moc se na vás těším. Rád uvidím účastníky minulých ročníků a potěší mne zájem, těch, kteří letos
přijedou poprvé.
Váš Radek Jonczy
739 345 670

