
Mariapoli Sv. Hostýn, duben - květen 2015 
 
Základní informace 
 
Místo konání: Sv. Hostýn, poutní místo 

Termín konání od středy 29. 4. do neděle 3. 5. 2015 (příjezd ve středu odpoledne do 18 hodin, 
odjezd v neděli po obědě)  

Ubytování poutní domy 1, 2 a 3 mají jedno, dvou, tří a vícelůžkové pokoje, většina je s WC a 
sprchou 

Stravování snídaně, oběd, večeře v hotelové restauraci, káva v poutním Domě č. 3, kde bude 
také většina programu duchovního a přednáškového 

 
Celková výše poplatku: 

Dospělý účastník 1 850 Kč 
Děti (s poloviční porcí) na karimatce 800 Kč /na lůžku 1 100 Kč 
Děti do 4 let ve vlastní postýlce a bez stravy zdarma 
Studenti na vlastní karimatce 1 100 Kč 
 

Sleva pro rodiny: Rodina má možnost využít slevu - každé 3. a další dítě v rodině, za které by se mělo 
platit, je zdarma. Prosíme, abyste pro větší děti měli s sebou karimatku a spacák. 

Cena obsahuje: Nocleh za 4 noci, stravu a příspěvek na ostatní náklady jako je pronájem sálu, 
turistický poplatek a další. 

Platba: Zálohu ve výši 1 000 Kč/osobu je třeba uhradit do 15. dubna 2015 bankovním 
převodem na účet číslo: 175 617 360/0300  

 Variabilní symbol:  20155 
 Specifický symbol:  číslo mobilu účastníka  
 Zpráva pro příjemce:  příjmení a jméno účastníka 
 Doplatek uhraďte prosím v hotovosti při příjezdu. 
 
Platba z FKSP: Pokud budete Mariapoli hradit z prostředků FKSP a potřebujete vystavit fakturu 

pro zaměstnavatele, kontaktujte Kateřinu Hájkovou na uvedené e-mailové adrese: 
katerina.hajkova@pontes-os.cz, tel. č. 777 278 182.  

Přihláška: K účasti na Mariapoli 2015 je možno se přihlásit na www.focolare.cz/mariapoli.  
 Pokud se potřebujete přihlásit telefonicky, kontaktujte prosím Renatu Němcovou 

na tel.: 777 707 988 
 Termín pro příjem přihlášek: 31.března 2015 
 
Doprava: Předpokládáme, že většina účastníků přijede vlastními auty. Výjimku k vjezdu na 

poutní místo zašleme jako přílohu na Váš e-mail, vytisknete si ji a doplníte SPZ, 
nebo ji můžeme v případě potřeby zaslat v papírové podobě. Pokud přijedete 
vlakem do Bystřice pod Hostýnem, na poutní místo jezdí autobusy, minimálně 
jeden za hodinu, jízdní řád (včetně mnoha dalších užitečných informací) najdete na 
www.hostyn.cz. 

 
Kontaktní osoby: Ing. Miroslav Vahalík, č. tel. 724 060 686 nebo 
 Markéta Vahalíková, č. tel.: 721 798 095 

http://www.focolare.cz/mariapoli
http://www.hostyn.cz/
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V těchto dnech začíná beatifi kační proces zakladatelky Hnutí fokoláre,
Chiary Lubichové. Chcete poznat, čím zaujala mnoho lidí z celého světa?
Chcete zažít atmosféru přijetí? Společnou dovolenou pro tělo i pro duši?

Přijeďte na několikadenní pobyt na Hostýn, na Mariapoli 2015!

Neváhej se přihlásit, i když jsi osamělý či starší, celá rodina či mládež nebo kněz… Každý si najde, 
co potřebuje. Společně žité evangelium a sdílení ve skupinách, přednášky, výlety, sport, mše svaté, 

odpočinek… Pro děti je zajištěn zvláštní program.

„Být rodinou“
Jak se dá žít tato výzva?

Eucharistie
Tajemství společenství
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Přihláška a info na www.focolare.cz,
nebo telefonicky: 777 707 988 Renata Němcová, 608 947 154 Arna Kotková


