
 

Pozvánka na jubilejní konferenci sester BJB v Brně dne 3. - 5. května 2019  

                                 OBDAROVANÉ MILOSTÍ 

 

    text:   Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí.           Jan 1:16 

 

   

Drahé sestry, 

dovolte mi, abych vás všechny co nejsrdečněji pozvala na jubilejní sesterskou konferenci, při 

které si připomeneme 50. výročí obnovení práce sester. Konference se z Boží milosti koná  

                            ve dnech 3. – 5. května 2019 v Brně 

Pokyny pro přihlášení. 

Přihlašování je stejným způsobem jako roky předešlé. Na webových stránkách bjb.cz hlavní 

straně najdete přihlášku, kterou vyplníte a odešlete. Vrátí se vám potvrzení s číslem přihlášky 

= registrační číslo, které při platbě uvedete jako specifický symbol.  

Přihlásit se a zaplatit konferenční poplatek je třeba i v případě, že nepožadujete stravování 

ani ubytování. Zaplatíte pouze odstupňovaný registrační poplatek, jak je uveden v přihlášce. 

Přihláška je platná po zaplacení. 

Celková částka za celou konferenci se odvíjí od toho, co si v přihlášce vyberete. 

Platba české sestry:   Na účet Odboru sester 

Číslo účtu: 631 123 09/0800 

Variabilní symbol: 911 81 

Specifický symbol: číslo přihlášky 

Zpráva pro příjemce: celé jméno-sbor 

Dotazy Iveta Procházková   

tel +420 734 680 026, email: iveta.prochazkova@baptist.cz 

 

Slovenské sestry dostanou informaci k platbám od sestry předsedkyně Ruth Maďarové. 

Dostanou číslo účtu, na které zašlou peníze na Slovensku a celková částka za všechny 

slovenské sestry bude převedena jednou platbou. 



 

Přihlášku i platbu je nutné zaslat                                   

                                         NEJPOZDĚJI DO 10.4.2019 

Místo konání konference  

Kulturní centrum Babylon, Kounicova č. 20 Brno, tam bude otevřena  

registrace od 16 hod. šatna bude k dispozici od 15 hod 

Doprava MHD do místa konání.   

Z vlakového i autobusového nádraží je popsaná cesta včetně mapek v příloze. V Brně je 

v současnosti složitější doprava. Já pevně věřím, že žádnou z vás neodradí. Díky 

zjednodušenému popisu to každá zvládnete, protože víte, že vaším průvodcem je Ten, který 

ví, kam vás vede. Nezapomeňte si vytisknout mapky! 

Osoba zodpovědná za registraci 

Lenka Procházková  tel: +420 776 668 265 

Osoba zodpovědná za ubytování  

Ester Kvasňovská email: ester.k@centrum.sk   tel: +420 731 594 813 

Ubytování je zajištěno v hotelové části ubytovny SŠ informatiky a spojů, Čichnova č. 23  

Brno – Komín. K dispozici jsou buňky tvořené dvou a třílůžkovým pokojem se společným 

sociálním zařízením. Ubytování je včetně snídaně formou rautu. 

Dopravu MHD z KC Babylon na ubytování  

najdete v brožuře i s mapkou, kterou dostanete při registraci. 

Jízdenky si můžete zakoupit v jízdenkových automatech nebo trafice, budou k dispozici i 

v místě registrace. Stačí jízdné za 25,-Kč  

Osoba zodpovědná za stravování a SOS dotazy  

Lucie Endlicherová  tel +420 603 168 502 

Stravování zajištěno v 

Akademické menze rektorátu Masarykovy univerzity Moravské náměstí č. 9 (centrum Brna). 

Začíná páteční večeří. Při registraci dostanete brožuru, kde bude popsaná cesta. (možno 

trolejbusem, pěšky max 15 min) 

Dotazy týkající se konference  

Helena Včeláková tel. +420 608 880 138, email: helen.vcelak@gmail.com 

Jiřina Vimpelová tel. +420 602 140 028, email: vimpelova@seznam.cz 

 Za výbor OS BJB ČR v Boží lásce 

                                                             Vaše Helena Včeláková  


