
SBOROVÝ VÍKENDOVÝ POBYT

Kdy: 8. – 10. 6. 2018  

 

 

 

 

 

 

Sborový víkendový pobyt se uskuteční 

Čičmany, obklopené krásnou přírodou Strážovských vrchů. 

Obec je také známa svou památkovou rezervací slovenské 

lidové architektury a je od Vsetína vzdálena asi 90 km.

Ubytování: v penzionu Dom sv. Bystríka

sociální zázemí, kapacita

Stravování: plná penze, v sobotu je možnost 

Cena ubytování s plnou penzí: 

• dospělý    

• žena samoživitelka pečující o děti mladší 15 let 

• dítě 13 – 14 let   

• dítě 3 – 12 let   

• dítě do 3 let    

Přihlášení: u Ester Savkové do konce dub

Zálohy: 500 Kč za dospělého a 250 Kč za dítě do

2200640087/2010 (do poznámky uveďte Vaše příjmení a heslo Čičmany

zaplaťte v hotovosti 

Na pobyt přijali pozvání bratr kazatel 

při společných programech.  

Za Sbor Církve bratrské ve Vsetíně 

SBOROVÝ VÍKENDOVÝ POBYT „ČIČMANY 201

     Kde: Čičmany, Slovensko

se uskuteční v malebné obci 

Čičmany, obklopené krásnou přírodou Strážovských vrchů. 

památkovou rezervací slovenské 

je od Vsetína vzdálena asi 90 km.  

m sv. Bystríka ve 2 až 3 lůžkových pokojích, z nichž 2/3 mají vlas

apacita penzionu je 72 míst 

sobotu je možnost balíčků na výlet místo oběda nebo 

    1 280 Kč 

žena samoživitelka pečující o děti mladší 15 let     640 Kč 

        640 Kč 

       360 Kč 

       zdarma bez nároku na lůžko a stravu

do konce dubna 

500 Kč za dospělého a 250 Kč za dítě do konce dubna na účet sboru 

2200640087/2010 (do poznámky uveďte Vaše příjmení a heslo Čičmany

hotovosti Ester Savkové 

kazatel Tibor Máhrik a jeho manželka. Bratr nám poslouží slovem

Za Sbor Církve bratrské ve Vsetíně srdečně na tuto akci zvou organizátoři 

Mojmír a Pavla Hurtovi, Jiří 

ČIČMANY 2018“ 

Čičmany, Slovensko 

nichž 2/3 mají vlastní 

balíčků na výlet místo oběda nebo polopenze 

zdarma bez nároku na lůžko a stravu 

na účet sboru 

2200640087/2010 (do poznámky uveďte Vaše příjmení a heslo Čičmany) nebo 

Bratr nám poslouží slovem 

organizátoři pobytu 

Mojmír a Pavla Hurtovi, Jiří a Ester Savkovi 


