v Praze 8. srpna 2018
Kongres se blíží, přátelé
a vy už určitě netrpělivě vyhlížíte poslední informace od nás. Tady jsou:
V prvé řadě vás chceme ujistit, že se na vás všechny moc těšíme. Váš zájem o první kongres rodin
CASD nás moc těší. Zpočátku byly reakce rozpačité (vše nové se rodí v bolestech ), ale dnes vám
můžeme s radostí oznámit, že nás na kongrese bude 130.
Přípravy vrcholí, všichni členové přípravného týmu usilovně pracují na tom, aby se vám na první
experimentální akci tohoto druhu líbilo, a věříme, že se stejně odpovědně připravujete i vy. Posíláme
vám k tomu několik důležitých informací.
KDE se sejdeme?
Připomínáme, že se sejdeme v rekreačním středisku Immanuel u rybníka Dlouhý, v katastru obce
Slavikov, nedaleko Krucemburku. Do navigace si prosím zadejte „Konferenční centrum Immnuel“
Slavikov-Dlouhý (49°45’12.341″N, 15°48’58.672″E)

KDY se sejdeme?
Budeme na vás čekat v neděli odpoledne od 15,00 hodin. Prosíme, abyste nepřijížděli dřív. Registrace
bude probíhat od 15,00 do 18,00 ve vestibulu hlavní budovy. Pak bude následovat večeře, kterou
byste měli všichni stihnout. Po 19,00 hodině proběhne slavnostní zahájení kongresu.

CO SEBOU?
Dospělým asi napovídat nemusíme, ale v případě dětí sebou nezapomeňte sportovní obuv na hry,
pláštěnku, plavky, do deště holínky…, pro malé děti jejich oblíbené hračky.
CO S NÁVŠTĚVAMI?
Pokud víte o někom, kdo by se za vámi chtěl přijet podívat na sobotu, vyřiďte mu prosím, že si do
čtvrtku příštího týdne (do 16. srpna), může na mailové adrese: vlach@farenet.cz objednat oběd.
PROGRAM KONGRESU?
Na naší webové stránce je vyvěšeno schéma programu, který stále platí. Definitivní verzi programu
obdržíte spolu se zpravodajem kongresu v den příjezdu při registraci.

KONTAKT:
Informace o ubytování a stravování: Richard Vlach 602 285 135
Informace o programu a dalších detailech: Radomír Jonczy 739 345 670
Doufám, že jsem vás dokonale vyčerpal.
Děkuji, že jste dočetli až sem. Hodně zdaru k posledním přípravám a spolu s vámi trhám kalendář.
Váš Radek Jonczy

