
SONS 2023 
Penzion Max, Belecká 22; Podhájska 

18. – 25. června 2023 
                                                                                                                                        Praha, 16. března 2023  

Milí přátelé,  

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

tedy sdružení odvážných nepřátel samoty.  

Lokalita: Podhájská 

Určitě jste už někdy slyšeli o zázračné termální vodě s mimořádnými léčebnými účinky, která bývá 
přirovnávána k vodě z Mrtvého moře. Jelikož je většina z nás, pravidelných účastníků SoNSu, ve věku, 
kdy už nás leccos začíná bolet ☺, napadlo nás, že by nám týdenní dovolená zde mohla udělat dobře. 
Navzdory velké poptávce o tuto lokalitu se nám podařilo sehnat příjemné a cenově dostupné 
ubytování v Penzionu Max, nacházejícím se pouhých deset minut chůze od termálního areálu.  

Program akce: 

Letos tedy půjde v prvé řadě o léčebné koupání, určitě však dojde i na oblíbené poznávací výlety  
a další aktivity. Zachován však bude i společensko-duchovní ráz této aktivity. Každé ráno a večer bude 
jako obyčejně příležitost ke společnému zpívání, rozjímání a rozhovorům nad Božím slovem, kterým 
nám letos budou sloužit kazatelé Radek a Zbyšek Jonczyovi a Pavel Kostečka. Týdenní pobyt 
vyvrcholí sobotní bohoslužbou. 

Doprava: 

Většina z vás se dopravuje osobními automobily. Domlouvat se kvůli dopravě můžete i mezi sebou. 
Tento způsob dopravy se pak hodí i k zajišťování dopravy při organizování výletů na místě. Rychlíkem  
se až na místo dá dorazit přes Bratislavu.   

Ubytování a strava: 

Ubytování i s polopenzí nás vyjde na 5200,- Kč, nebo 214,- EUR. Spát budeme ve dvou,  
tří a čtyřlůžkových pokojích. Pomůže nám, když nahlásíte, s kým byste chtěli být ubytováni. Konečné 
rozdělení však bude dáno možnostmi ubytovacího zařízení. Strava bude masitá i vegetariánská. 
Nahlaste prosím, o jakou budete mít zájem.  

Přihlášky: 

Neváhejte a hlaste se, limit je 30 účastníků. Kdo dřív přijde…. Formulář najdete zde, nebo na 
www.ceskesdruzeni.cz, rubriky: Organizace → oddělení ČS → Adventistická služba rodinám → SONS. 
Uzávěrka přihlášek je 31. března 2023.  

Údaje k platbě: 

Platbu z ČR ve výši 5.200,- Kč pošlete na účet CSU CASD: 244 023 938/0600, VS: 19823 

Platbu ze SR ve výši 214,- EUR pošlete na účet SZ CASD: IBAN: SK94 8330 0000 0025 0034 1599, VS: 6999 

Kontakty:  

Ingrid Škábová (přihlašování), mob. 734 521 610; mail ingrid@casd.cz; Radek Jonczy (program apod.,) 
mob. 739 345 670. 

Moc se na vás a čas spolu s vámi prožitý těšíme.  

                                                                                                                                   Radek, Zbyšek a Pavel 

https://forms.gle/J619Wr1TRCs1STw98
mailto:ingrid@casd.cz

