
V Karlových Varech, dne 27.04.2011

Starorolská mládež přibližně před 35 až 45 létyStarorolská mládež přibližně před 35 až 45 léty

POZVÁNKAPOZVÁNKA
na setkání bývalé starorolské mládeže na setkání bývalé starorolské mládeže 

do Karlových Varůdo Karlových Varů

Vážené a milé bývalé mládežníce, vážení a milí bývalí mládežníci.
Na posledním našem setkání, koncem léta 2006, jsme se dohodli, že se opět sejdeme po pěti 
letech. Pán Bůh nám byl milostivý, zachoval nás, dohodnutý čas se naplnil a my vás všechny 
co nejsrdečněji zveme na již čtvrté naše setkání. Setkání se uskuteční v našem karlovarském 
sboru, v modlitebně BJB na ulici Závodu míru č. 112, ve dnech 2. - 4. září 2011.

Program:
Tento program je jen informativní, může být podle vašich připomínek, počasí a okolností 
pozměněn a doplněn.
Pátek 2.9.    příjezd v odpoleních hodinách. 
Sobota 3.9.  dopoledne příjezd a procházka po známých místech.

           12:30-13:30 - oběd;   14:00-17:30 - sdílení;  17:30-18:30 - večeře;  
                       18:30-21:00 - sdílení/procházka/volný program.
Neděle 4.9.  od  9:30 – účast, případně služba na bohoslužbě.
                       12:00 oběd, po obědě odjezdy.

Máte-li nějaké přípomínky, přání, či myšlenky jak naše setkání obohatit, zpestřit, tak to 
prosíme  napište do návratky. 
Věříme, že se na setkání připravíme, na mnohé zavzpomínáme a vzájemně se povzbudíme. 
Za naše  setkání se modleme, aby bylo pro nás obohacující. 
V případě změny adresy nebo telefonu, prosíme, oznamte tyto změny.

Přihlášky prosíme zašlete co nejdříve, nejpozději do 30.6.2011 na adresu:
Jiří Pospíšil, V polích 540, 360 17  Karlovy Vary, 

tel: 353 562 714; mobil: 420 603 512 619; email: jihepo@seznam.cz

Pozvánky byly zaslané sestrám a bratrům podle přiloženého seznamu. Vezměte s sebou 
manžely, manželky, případně děti či vnoučata, když budou mít zájem.  

Doprava z hl. nádraží KV k modlitebně ve St. Roli je autobusem MHD, linky č. 15 od 
zastávky Elite, nebo č. 3 a 15 od zastávky Tržnice. Vy kteří přijedete vlakem , tak 
nejvyhodnější je zvolit stanici ČD-Stará Role, pak 10 min. pěšky.

S upřimným pozdravem, za bývalou mládež, 
Jiří Pospíšil a Vladislav Dušek

Přílohy: 
1. Abecední jmenovitý seznam bývalých mládežníků.
2. Návratka-přihláška.

Z vážných důvodů je možné přihlášku zrušit. Prosíme, abyste odpověděli i vy kteří nemůžete 
přijet.

mailto:jihepo@seznam.cz


Setkání bývalé starorolské mládeže Setkání bývalé starorolské mládeže 
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Návratka - PřihláškaNávratka - Přihláška

Jméno:.....................................................................................................................
Adresa:.....................................................................................................................
Telefon:...................................................email: ….................................................
Chtěl/a bych vzít s sebou: ….......................................
Pátek 2.9. hodina příjezdu asi:.................................

     Nocleh:  ano–ne (zakroužkujte vaše přání)   počet lůžek:.......
Sobota 3.9. hodina vašeho příjezdu asi:..............                     

       Oběd: ano–ne, večeře: ano–ne,   nocleh: ano-ne, počet lůžek:.......
Neděle 4.9. oběd: ano–ne , odjezd asi v hodin: …..............

Zprávy, připomínky, návrhy, doporučení:
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Odešlete do 30.06.2011             Datum: …...................   Podpis:  …..................................
PS: Sdělte nám kontakty na ty mládežníky, o kterých si myslíte, že by měli být s námi.
Tento  originál  pošlete  na adresu J. P.                                              

Kopie – ponech si ji.Kopie – ponech si ji.

Setkání bývalé starorolské mládeže Setkání bývalé starorolské mládeže 
Karlovy Vary – 2011Karlovy Vary – 2011
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Jméno:.....................................................................................................................
Adresa:.....................................................................................................................
Telefon:...................................................email: ….................................................
Chtěl/a bych vzít s sebou: ….......................................
Pátek 2.9. hodina příjezdu asi:.................................

Nocleh:  ano–ne (zakroužkujte vaše přání)   počet lůžek:.......
Sobota 3.9. hodina vašeho příjezdu:..............                     

Oběd: ano–ne , večeře: ano–ne,   nocleh: ano-ne, počet lůžek:.......
Neděle 4.9. oběd: ano–ne , odjezd asi v hodin: …..............

Zprávy, připomínky, návrhy, doporučení:
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Odešlete do 30.06.2011             Datum: …...................   Podpis:  …..................................
PS: Sdělte nám kontakty na ty mládežníky, o kterých si myslíte, že by měli být s námi. 


