
 
 
 

 

 

CELOCÍRKEVNÍ KONFERENCE  

JEDNOTY BRATRSKÉ  

„Adresa	  trvalého	  pobytu:	  Ježíš“ 
 

12. – 13. listopadu 2011, Liberec 
 

Srdečně Vás zveme na Celocírkevní konferenci Jednoty bratrské, která se opět uskuteční 
v libereckém Koloseu (ul. Generála Svobody 83) v sobotu a neděli 12. – 13. 11. 2011. 
Konference bude konkrétní, praktická a plná aplikací s dostatečným prostorem na to být 
spolu. 
  
Program konference: 
Sobota 
08:30 – 09:45  Registrace 
10:00    Začátek 
10:00 – 12:30  Jak bydlet v Ježíšových výrocích – Martin Bukovský 

Jen dospělí v Kristu setrvávají v Otcových plánech – Igor Maduda 
12:30 – 15:00  Společný oběd v Koloseu    
15:00 – 16:30  Jak být zakořeněn v Kristu a nežít povrchně – Petr Gruber 
   Modlitby za nemocné pastory 
16:30 – 19:00  Večeře 
19:00 – 21:30  Předání diplomů absolventům MŠMLZ, aktuální život na sborech, 

práce v Polsku a Rusku  
Neděle 
09:30 – 13:00  Pokora, zlomenost zaručuje závislost na Kristu, a z toho pak vycházejí 

i vyslyšené modlitby – Tomáš Brož  
   Boží království je v pohybu – Zdeněk Sůva                   
Přihlášení 
Přihlášky posílejte vždy centrálně za sbor!!  

 
Konferenční poplatek 
Konferenční poplatek sloužící na úhradu nákladů spojených s pořádáním konference je 
140 Kč na celou konferenci. Děti od 3 do 12 let platí konf. poplatek ve výši 80 Kč na oba 
dva dny. Děti do 3 let konf. poplatek neplatí. V případě účasti pouze jeden den je cena 
poplatku ponížena (viz informace k přihlášce). V případě nepřihlášení bude konf. poplatek 
na místě navýšen o 50 %.  
 
 



 
Děti 
Hlídání dětí do 7 let nebudeme centrálně zajišťovat. Připravíme sál s hračkami a audio a 
video přenosem z hlavního sálu, kde budou děti moci být pouze v doprovodu jednoho 
z rodičů. 
Dále bude připraven prostor pro děti od 7 let, kde jim promítneme vždy během 
dopoledního programu film.  
Pro děti od 7 let (2. třída) bude připraven na sobotní odpoledne výlet do Babylonu do IQ 
parku v ceně 75 Kč. V případě zájmu je nutné děti předem přihlásit a zaplatit vstup.   
 
Stravování 
V místě konference bude prodej drobného občerstvení, který lze využít k zajištění svačiny, 
večeře, snídaně apod. Na sobotní oběd je možné si objednat polévku a kuřecí řízek 
s bramborem za 60 Kč, který se bude podávat přímo v Koloseu. 
 
Ubytování: 
Hlavní ubytování budeme zajišťovat v Domově mládeže (Zeyerova 33, Liberec) nedaleko 
Kolosea. Jedná se o příjemné ubytování ve 3 – 4 lůžkových pokojích se společným 
sociálním zařízením na patře. Cena za jednu noc je 185 Kč. Malé děti do 3 let s vlastní 
postýlkou mají ubytování zdarma. Ostatní děti platí plnou cenu. 
Dále nabízíme možnost ubytování v Centru aktivního času Konopná, opět nedaleko 
Kolosea. Pro toto ubytování budete potřebovat vlastní karimatku a spacák. Sociální 
zařízení včetně dvou sprch bude k dispozici. Cena za jednu noc je 80 Kč. 
Pokud budete mít zájem o vyšší standard ubytování, je možné využít místní hotely či 
pensiony. Několik tipů uvádíme níže. Tento typ ubytování zajišťovat nebudeme a 
objednání je na Vás.  
 

Název Kontakt Web Cena 

UNI hotel Liberec +420 485 352 211 http://unihotel.tul.cz/ Od 450 do 1080 Kč 
Hotel U jezírka +420 482 710 407 http://www.hotelujezirka.cz/ Od 550 do 1500 Kč 
Hotel Eden +420 485 108 477 www.hoteleden.cz Od 320 do 549 Kč 
Penzion Přinda +420 485 121 263 http://www.ubytovaniliberec.cz/ Od 350 do 800 Kč 
Penzion Rosemarie +420 485 108 716 http://www.villa-rosemarie.webpark.cz/ Od 500 do 1100 Kč 
Penzion Jiří Lebeda +420 485 108 972 http://www.volny.cz/jiri.lebeda/czech.htm Od 300 do 400 Kč 
Penzion U muzea +420 485 102 693 www.penzionumuzea.cz Od 300 do 400 Kč 

 


