
SoNS 2020 

Kongres hotel „Selský dvůr“ 

Strážovice 26 (nedaleko Kyjova) 

29. 6. – 5. 7. 2020 

Praha, 5. března 2020  

Milí přátelé,  

stejně jako každý rok si vás i letos dovolujeme co nejsrdečněji pozvat na letní týdenní pobyt SoNSu, 

tedy sdružení odvážných nepřátel samoty.  

Lokalita: 

Sejdeme se v nádherném prostředí Moravského Toskánska, které svou podobou a atmosférou 
připomíná italské Toskánsko. Jde o místo, které budí velký zájem domácích i zahraničních turistů  
a nedávno bylo zapsáno mezi šedesát nejkrásnějších míst na světě. Budeme prvními hosty zbrusu 
nového hotelu úspěšného adventistického podnikatele Dalibora Cichého.  

Program akce: 

Stejně jako každý rok půjde i letos o duchovně společenskou akci plnou výletů, turistiky, sportování, 
bowlingu a jiných aktivit (plavba na lodičkách po blízkém jezírku apod.). Každé ráno a večer bude 
příležitost ke společnému zpívání, rozjímání a rozhovorům nad Božím slovem, kterým nám letos 
budou sloužit sourozenci Radek a Zbyšek Jonczyovi. Týdenní pobyt vyvrcholí sobotní bohoslužbou 
v moderní hotelové modlitebně. 

Doprava: 

Na místo se snadno dopravíte veřejnou dopravou. Z Brna do Strážovic jede přímý autobus,  
nebo můžete z Brna do Kyjova dojet vlakem a odtud autobusem do Strážovic. Požádáte-li o odvoz, 
odvezeme vás cca 1 km od autobusové strážovické zastávky přímo k hotelu. Pokud se rozhodnete  
pro dopravu autem, vyrazíte z Brna po dálnici směrem na Olomouc a ve Slavkově odbočíte na Kyjov. 
Po vjezdu do Strážovic uhnete vpravo a vydáte se směrem na Stavešice. Po 300 metrech odbočíte 
zelenou branou do areálu bývalého družstva. Zde se před vámi vynoří hotel, který hledáte. 

Ubytování a strava: 

Ubytování s polopenzí (snídaně a večeře) vyjde na 3 290,- Kč. Spát budeme ve čtyř až šestilůžkových 
pokojích. Pomůže nám, když nahlásíte, s kým budete chtít být ubytováni, konečné rozdělení však 
bude dáno možnostmi ubytovacího zařízení. Strava bude masitá i vegetariánská.   

Přihlášky: 

Neváhejte a hlaste se. Kdo dřív přijde… . Formulář najdete na www.ceskesdruzeni.cz, rubrika 
Křesťanský domov, SoNS. Uzávěrka přihlášek bude 30. 4. 2020. Údaje k platbě pošleme přihlášeným 
účastníkům.  

Kontakty: Radek Jonczy, mob. 739 345 670, (ohledně přihlašování Ingrid Škábová, ingrid@casd.cz). 

Moc se na vás a společně prožitý čas těšíme. 

R. Jonczy, Z. Jonczy, B. Doležal   

   


