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Milí účastníci Celostátního setkání animátorů!
Srdečně každého z vás zdravíme a jsme moc rádi, že jste se na CSA, které se bude konat ve dnech
15. - 21. srpna 2010 v Kroměříži, přihlásili. Prosíme, přečtěte si pozorně následující informace:
Setkání, jehož tématem bude „Duchovní život“, začne neděli 15. 8., registrace bude od 15:00
do 18:00 hod. na centrální recepci v Domově mládeže, Pavlákova 3942/1. Večeře ten den bude
z vlastních zásob.
V 17:30 hod. bude možné zúčastnit se mše svaté v kostele sv. Mořice, úvodní večerní
program začne ve 20:00 hod.
Setkání zakončíme v sobotu 21.8. mší svatou v 10:00 hod. a následným rozesláním. Předběžný
program je v příloze.
PRAKTICKÉ INFORMACE:
S SEBOU: Bibli, psací potřeby a zápisník, spacák, něco na sezení na zemi (např. karimatku),
přezůvky, sportovní oblečení, obuv do tělocvičny (ne s černou podrážkou), léky (pokud nějaké
užíváte), kartu zdravotního pojištění a prohlášení o bezinfekčnosti (viz. příloha). Dále hrníček,
lžičku, příborový nůž, ručník, deštník nebo pláštěnku, pokrývku hlavy a věci osobní potřeby. Pro
čtvrteční odpoledne doporučujeme také plavky nebo in-line brusle.
DOPRAVA: Do Kroměříže je dobré autobusové i vlakové spojení. V Kroměříži bude v den příjezdu
cesta z nádraží na centrální recepci označena (je to cca 2,5 km).
STRAVOVÁNÍ: Kromě večeře v neděli 15. 8. budou zajištěny snídaně, obědy i večeře.
UBYTOVÁNÍ: Je zajištěno v domově mládeže převážně na postelích, někteří na přistýlce. Je třeba
vzít si vlastní spacák!
KONTAKT: Centrální recepce - 737 570 142 (v době setkání 11.-21.8.2010).
PŘIHLAŠOVÁNÍ DO TÉMATICKÝCH SKUPIN: Součástí programu budou v pondělí, ve středu a
v pátek tématické skupiny. Je třeba si vybrat, kterých se budete chtít účastnit a zaregistrovat si je
na http://itty.cz/w/csa/index.php
Věříme, že výše uvedené informace budou pro vaši orientaci dostačující. Pokud byste měli
ještě nějaké otázky – s důvěrou se na nás obraťte. Rádi vám pomůžeme. (Popř. můžete navštívit
www.csa2010.signaly.cz)
Těšíme se na setkání s každým z vás!
Za DCM
Mgr. Ludmila Horáčková
Přílohy: prohlášení o bezinfekčnosti a předběžný program setkání

