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„Já tedy běžím ne jako bez cíle.“   Apoštol Pavel, 1. Kor 9,26a 

 

Termín: 10.-12.5.2019. Začátek v pátek v 18.00 večeří;  konec v neděli odpoledne asi v 15.00.  

Program a odpočinek pro ducha, duši i tělo.  

Vezměte s sebou sportovní náčiní - tenis, badminton, fotbal, volejbal, košíková,...  

                                                                                                                                                  

Pátek   
16.30 – 17.45     ubytování  
18.00                večeře         
18.45 – 19.10   společné zahájení víkendu, společné chvály písněmi, modlitby 
19.10 – 20:00   program pro rodiče a teenagery: Jaroslav Pleva – TAH NA BRANKU Jana Ámose, děti mají  
  samostatný program 
21.00      kavárna – posezení s dobrou zmrzlinkou, buchtičkami i kávičkou 
 
Sobota  
7.00-7.30     Chceš se společně modlit? Přijď.     
8.00   snídaně 
8.45 – 9.15      společné chvály písněmi + slovíčko nejen pro děti + modlitby 
9.15 – 10.30    program pro rodiče: manželé Plevovi – Vzali jsme se. A CO DÁL?, děti mají samostatný program  
10.30      svačina 
10.45-12.00      fotbal pro děti  (Pavel Smilek) 
12.15      oběd 
13.15-14.45     olympiáda pro děti  
13.30-14.30     fotbal pro dospělé  (Pavel Smilek) 
13.30-14.30 dle zájmu alternativní sport na asfaltovém hřišti (vybíjená, volejbal, …) 
14.45      svačina 
15.00-18.30         společný výlet do okolí s překvapením  - mňam …   (Pavel Smilek) 
18.30      večeře - společné opékání špekáčků / pokud nejíte špekáčky, bude alternativa z kuchyně 
19.30-20.15 program pro teenagery a starší děti: manželé Plevovi – Proč jsme to už dávno s Bohem nezabalili 
20.00-20.30 kavárna (aneb doplnění energie)        
20.30-21.30     program pro rodiče: manželé Plevovi – KDO JE TADY PÁNEM? 

21.30  kavárna       
        
Neděle  
7.00-7.30     Chceš se společně modlit? Přijď.      
8.00   snídaně 
9.00      společné chvály písněmi + slovíčko nejen pro děti + modlitby 

  program pro rodiče a teenagery: Jaroslav Pleva – Nadšení Moravských bratří pro misii. A CO MY? 
  pro mladší děti je samostatný program (nedělní škola)  

10.45      svačina 
11.00-12.00     volejbal na písku 
12.15      oběd 
13.15-14.15 fotbal dospělí vs. děti (Pavel Smilek) 
13.15-14.15 dle zájmu alternativní sport na asfaltovém hřišti (vybíjená, volejbal, …) 
13.15-14.30     kavárna 
14.30-15.00         společný závěr víkendu, vyhlášení výsledků zápasů a turnajů, svačina  

 

Cena ubytování: viz pozvánka nebo www.radispolu.cz  

 

Bližší informace u Sabiny a Marka Žitných - tel. 777  878  940; e-mail sabina@zitny.cz a na www.radispolu.cz  
Pokud by pro někoho měl být důvodem neúčasti nedostatek financí, prosíme, neváhejte nám říct a jistě najdeme řešení. 
 
Těšíme se na požehnaný společný víkend                                
                                                                                                                               Sabina a Marek Žitní 
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