
 

 

Adventní Brno  Sobota 11. prosince 2021 

pro nezadané křesťany z protestantských církví cca 25-55+ let 

Sraz: 9:50 před hlavní budovou vlakového nádraží Brno 
 
 

Program: Advent pod hradem Špilberk 

pestrá nabídka občerstvení, dárkové předměty, betlém, atd.   
 

 

Výpomoc balení dárků v rámci Andělského stromu 
Pro zájemce je možné se přihlásit k pomoci s balením dárků v rámci Andělského stromu  
pro děti odsouzených rodičů a přinést jim tak trochu radosti, lásky a naděje.  
 

 
Přihlášky: do 6. 12. 2021 vyřizuje Lenka Mikisková, dotazy: info@singlesplus.cz 
 

 
Podle aktuálně platných nařízení MŮŽE být vyžadováno prokázání bezinfekčnosti! 
 
 
Těšíme se na společně strávený čas.   
 

Nejedná se o seznamovací akci. Nabízíme prostor pro povzbuzení, ke sdílení,  

společným aktivitám a budování přátelství.  
 
 

Pozvánky a další informace na stránkách: http://singlesplus.cz/     
 

 

https://mvs.cz/andelsky-strom/
http://singlesplus.cz/


Adventní Brno 
Sobota 11. prosince 2021 

pro nezadané křesťany z protestantských církví cca 25-55+ let 

Sraz 9:50 před hlavní budovou vlakového nádraží Brno 
skupinu koordinuje Jana Procházková – čekejte u schodiště  
skupinu z parkoviště koordinuje Zdeněk Horák 
 
Program: 

Advent pod hradem Špilberk 
pestrá nabídka občerstvení, dárkové předměty, betlém, atd. 

 
Strava: na vlastní náklady 

 

V případě špatného počasí a podle zájmu po procházce 
Povídání ve sboru Slova života (program podle domluvy) do max. 17:00 hodin. 
 

Výpomoc balení dárků v rámci Andělského stromu 
Pro zájemce je možné kdykoli během dne pomoci s balením dárků v rámci Andělského 
stromu pro děti odsouzených rodičů a přinést jim tak trochu radosti, lásky a naděje.  
Konkrétní čas je třeba nahlásit v přihlášce kvůli koordinaci dobrovolníků! 
 
 
Parkování aut je možné na adrese: Nové sady 601/37 Brno střed 
(vezmete si parkovací lístek a zaparkujete vzadu, kde parkuje Slovo Života – parkování 
zdarma je podmíněno razítkem Církve - razítko i přesun skupiny koordinuje Zdeněk Horák, 
odchod z parkoviště v 9,50 hod.) 
 
Přihlášky: do 6. 12. 2021 ZDE ! 

 
Přihlašování je z důvodu, abychom měli představu, kde a na kolik lidí budeme čekat a také 
kdo by se rád zúčastnil výpomoci v rámci Andělského stromu.  
 
Podle aktuálně platných nařízení MŮŽE být vyžadováno prokázání bezinfekčnosti 
(vstup na trhy, balení dárků)! 
 
V případě zpoždění volejte a budete navedeni ke skupině. 
 
Těšíme se na společně strávený čas.  
 
Kontakty: 
Sraz vlakové nádraží: Jana Procházková (776 261 518)  
Parkování: Zdeněk Horák (604 783 238) 
Přihlášky vyřizuje Lenka Mikisková, info@singlesplus.cz, 604 837 079. 
 

 

Nejedná se o seznamovací akci. Nabízíme prostor pro 
povzbuzení, ke sdílení, společným aktivitám a budování přátelství.  
 

Další informace o aktivitách Singles+ stejně jako pozvánky na 
chystané akce najdete na stránkách: http//singlesplus.cz/ 
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