Diecézní centrum mládež e, Biskupství ostravsko -opavské
T e l . : 597 822 238; 7 3 6 5 1 4 4 3 9
E-mail.: dcm@doo.cz Web: http://dcm.doo.cz/

V Ostravě 20. 10. 2016
Ahoj, určitě netrpělivě očekáváš informace ohledně Taizé. Tak tady jsou:

Odjezd:
Odjíždíme v neděli 29. ledna 2017 nástupní stanice
Stará Ves nad Ondřejnicí (fara)
Ostrava Svinov (vlakové nádraží, vzadu za prosklenou budovou)
Olomouc, (hlavní vlakové nádraží)
Hradec Králové (autobusové nádraží)
Praha (stanice metra Opatov)
Plzeň (benzínka na dálnici, první pod podjezdem)
Napiš nám místo Tvého nástupu!!!
V lednu dostneš mail s časy odjezdů!
Budeme se snažit dodržet časy odjezdů. Měj však u sebe mobil pro případ nenadálých dopravních
komplikací. Na nástupním místě buď s předstihem! Autobus čeká max. 5 minu po svém příjezdu.(pokud
přijede dříve, budeš včas informován formou sms). Do Taizé bychom měli dorazit v pondělí 30. 1. 2017
kolem 8 hodiny ranní.

Platba:
!!! Přihláška je akceptována a místo v autobuse je zarezervováno, až po úhradě nevratné zálohy 1 200 Kč,
kterou zaplať nejpozději 14 dní po přihlášení!!!
Cena za dopravu činí 2 500,- Kč / 2 850,- (platba po 16. 1. 2017!)
Platbu můžeš provést osobně na DCM či pokladně Biskupství v Ostravě (1. patro pí. Ing. Poloková) anebo
bankovním převodem (prosím preferujte bezhotovostní platbu!).
Číslo účtu:
40667002/2700
Variabilní symbol:
91136
Konstantní symbol:
0379
!!! Do zprávy pro příjemce napiš jméno+příjmení toho, za koho je placeno !!!
Zbylou částku (1 300,-Kč) uhraď co nejdříve - nejpozději však 16. 1. 2017!
Dle zkušeností z minulých let, kdy mnozí platili po termínu, bude částka navýšena o 350,- Kč těm,
kteří budou platit po 19. 1. 2016, jelikož nám to komplikuje organizaci! Děkujeme za pochopení.
Peníze za ubytování a stravu činí 46 euro pro účastníky do 29 let včetně, případně 93 euro pro účastníky
starší 29 let. Vybírat se budou v autobuse. Částku v eurech měj připravenou přesně!!!

Program
Společně s komunitou bratří se budeme scházet třikrát denně ke společným modlitbám v Chrámu smíření.
Během dne: biblické hodiny vedené jedním z bratrů, následná diskuse ve skupinách (i mezinárodních),
pracovní skupiny, možnost být v tichu, semináře a workshopy na různá témata. Více se dozvíš na místě.

Návrat:
Vrátíme se v pondělí 6. 2. 2017 dopoledne do Ostravy (pak Staré Vsi n/O.). Budeme se snažit zastavit všude
tam, kde vám to bude vyhovovat (Plzeň, Praha, Hradec Králové, Olomouc).

Informace:
S sebou si vezmi Bibli, spacák (spí se na postelích), zápisník a psací potřeby, jídlo na cestu tam i zpět,
příspěvek na ub.+str., kapesné, cestovní pojištění, průkaz pojištěnce a OP (popř. cestovní pas).

!!! DŮLEŽITÉ informace:
Do autobusu si s sebou vezmi průkaz totožnosti (OP nebo pas) a jídlo na cestu. Pozor, nezapomeň i jídlo
na zpáteční cestu! (První jídlo v Taizé bude pondělní oběd a poslední bude nedělní oběd – vracíme se až
další den ráno!). Také si nezapomeň vyřídit cestovní pojištění!!!

Máš-li JAKÝKOLI dotaz, ozvi se, rádi jej zodpovíme!!!
Pokud u tebe nastane nějaká změna (údaje, nemoc,…), prosím, ozvi se co nejdříve!
Těšíme se na setkání!
Jordy - Tomáš Kubela - DCM Ostrava
(dcm@doo.cz)

