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Mise: 13. setkání 
Asociace křesťanů 

v armádě 
 
 
  

23-25. září 2011 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.aka-acr.cz 

 
 
 
 

Vlakem: do Křižanova na trase Brno-Havlíčkův Brod, odtud 3 km 
Autem: sjezd z dálnice D1 ve Velkém Meziříčí nebo ve Velké Bíteši, odtud 
13 km, dále viz mapka 
GPS: 49°22'21.668"N, 16°6'14.826"E 



 
Na setkání je srdečně zván každý, komu je blízká křesťanská 

víra nebo chce dát nový impuls svému „hledání“ a zároveň je nebo byl 
spojen s vojenskou profesí. Setkání je ekumenické a je otevřeno lidem 
mladým i starším, svobodným i rodinám s dětmi. Pro děti od 3 let se 
snažíme po dobu přednášek a bohoslužeb zajistit hlídání. 

 
Na setkání jsme pozvali dva přednášející. První řečník bude 

Pavel Steiger, který je mimo jiné odpovědným redaktorem časopisu 
Zápas o duši a bude hovořit na téma vzkříšení. Dalším řečníkem bude 
otec Petr Glogar, se kterým se podíváme blíže na téma Otcovství.  

 
Rekreační středisko  „Drak“ – Křižanov, kde se bude setkání 

konat, se nachází na Českomoravské vysočině, 10 km od města Velké 
Meziříčí. Středisko je umístěno u rybníka Loučky, v uzavřeném areálu 
parkového typu jsou sportoviště a rozsáhlé louky. V těsné blízkosti jsou 
jehličnaté lesy s ideálním turistickým terénem.  

 
Ubytování je hotelového typu, je možné volit mezi pokoji 

s vlastním sociálním zařízením a bez. Středisko si můžete prohlédnout 
na Internetu: http://www.rekreacnistrediska.cz/ (záložka střediska – 
volte Křižanov). 

 
Předběžná cena za celý pobyt s plnou penzí činí 950 / 820 Kč - 

pro dospělé, 690 / 590 Kč - pro děti do 12 let (vyšší cena zahrnuje soc. 
zařízení na pokoji). Děti do 3 let zdarma. 

 
Zájemce prosíme o závaznou přihlášku do konce srpna. 
 
 

 

Orientační program: 
 
Pátek   
18.30  Zahájení večeří 
20.00 Společenský večer 
 

Sobota: 
9.15-10.45 První přednáška 
12.30-15.30  Volný čas (volejbal, fotbal, procházka, program pro 

děti, (takřka) cokoliv co vás napadne) 
15.30-17.00 Druhá přednáška 
17.15-18.00 Vysluhování Večeře Páně 
od 19.30 Táborák 
 

Neděle: 
9.15-10.00  Mše se slavením Eucharistie 
10.00-11.00 Informace ze života AKA a proběhlých akcí  
 Závěr po obědě 
 

Změna programu vyhrazena!  

...................................................................................................................................................................  
Požadované údaje pro přihlášení  

(preferujeme přihlášení emailem nebo telefonicky) 
 
Jméno a příjmení: .............................................................................  
Adresa: ..............................................................................................  
Email: ............................................    Telefon: .................................  
Počet dospělých osob:   .................  
Počet dětí 4-12 let:         ................     (hlídání dětí:  ano / ne)* 
Počet dětí 0-3 roky:       .................  
Pokoj:   se sociálním zařízením / bez soc. zařízení* 
 

(* nehodící se škrtněte) 


