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Č.j. 84/16

Kongres 2016

Kristus vstal z mrtvých!

Milí bratři a sestry,

vězte, že jsou ještě volná místa na kongres a lze se ještě přihlásit. Přihláška bude dostupná na webových strán-
kách federace (www.koinoniagb.org) až do vyčerpání míst, nebude ovšem možné zaručit posledním přihlášeným 
ubytování s bratřími ze stejné Oázy/reality. 

S blížícím se termínem kongresu vám chceme poskytnout podrobnější informace. 

Ubytování v hoteluI. 

Oázy a reality budou ubytovány v následujících hotelích. Snažili jsme se, aby v jednotlivých hotelích byly spolu 
reality, které jsou si nejblíže nebo se snadno dorozumí, a to podle ubytovací kapacity hotelů. 

Hotel Olympik – Hotel Tristar
U Sluncové 14
186 76 Praha 8
Tel.: +420 266 184 889
http://www.olympik.cz

Błotnica, Krakow
Gdynia
Nowy Radzic
Wrocław
Česká republika

Hotel Rezidence Emmy
K Zelené louce 2a
140 00 Praha 4 - Kunratice
Tel.: +420 246 020 000 
http://www.rezidenceemmy.com

Biella
Apulie (jih)
Švýcarsko

Hotel Juno
Štěchovická 2296
100 00 Praha 10
Tel.: +420 274822276
http://www.hoteljuno.cz

Mexico
Itálie (severozápad) 

Hotel Duo
Teplická 492,
190 00 Praha 9
Tel.: +420 266 131 111
http://www.hotelduo.cz

Bolzano, Camparmò, 
Cogollo, tým z Plzně, 
Gesia, Indie, Israel, 
Řím, Sardinie, 
Sicílie, Sklené



seg@koinoniagb.org 
www.koinoniagb.org

Koinonia Giovanni Battista  
– Sede federale 

tel. 00420 377 423 585 
fax 00420 377 489 217

Dobřanská 41  
cz 301 00 Plzeň-Valcha

Hotel Best Western Amedia
Turkova 5a/2318
149 00 Praha 4
Tel.: +420 234 623 100
https://www.bestwestern.co.uk/hotels/best-western-
amedia-praha-89620

Afrika
Austrálie
Velká Británie
Irsko
Maďarsko

Hotel Barceló Praha
Na Strži 1660/32
140 00 Praha 4
Tel.: +420 296 772 111

Los Angeles
Minnesota 
New York

https://www.barcelo.com/barcelohotels/en_us/hotels/czech-republic/prague/hotel-barcelo-praha
Hotel Brilliant
Prosecká 73/69
190 00 Praha 9
Tel.: +420 777 880 449
http://www.hotelbrilliant.cz

Neapol
Španělsko

Hotel Stary Pivovar
Plzeňská 229
150 00 Praha 5
Tel.: +420 7777 88 222
http://www.hotelstarypivovar.cz/en/

Belgie 
Německo

Hotel Alpin Avion
Budějovická 635/69
140 00  Praha 4 - Krč
Tel.: +420 261 213 145
http://www.alpin.cz/en/hotel-alpin-avion

Ascoli
Recanati

Ubytovat se bude možné ve středu 24. srpna od 14.00, vyklidit pokoj bude zapotřebí do neděle 28. srpna 10.00 
hodin. Kdo si rezervoval nocleh navíc, před kongresem nebo po něm, platí pro nastěhování i vystěhování stejné 
denní hodiny. Rezervace ubytování je na jméno Koinonia Giovanni Battista. 

Pro usnadnění ubytování prosíme, abyste, pokud dorazíte jako celá skupina (autobusem nebo hromadnou do-
pravou), jmenovali vedoucího skupiny a zaslali nám předem jeho jméno a seznam bratří a sester, kteří budou 
cestovat s ním (nejpozději do 15. srpna). Vedoucí skupiny obdrží souhrnně veškerý materiál pro celou skupinu 
(složku s poznámkovým blokem, program kongresu, „kongresovou jízdenku“ na MHD, důležité informace a účast-
nickou jmenovku). Účastnická jmenovka bude nutná pro vstup do jídelny v hotelu (na snídani a večeři) a do 
Kongresového centra, každý ji tedy bude muset mít stále při sobě. Jakmile obdržíte tento materiál, budou 
vám předány také klíče od pokoje. 

Pokud přijedete autobusem, raději připomínáme, že je zapotřebí objednat ubytování také pro řidiče. Jestliže jste 
tak ještě neučinili, kontaktuje, prosím, Federální sídlo co nejdříve. 
Cena za ubytování s polopenzí je 135€ (bez účasti na kongresu).

Účast na kongresu bez ubytováníII. 

Ti, kdo zvolili možnost „Kongres bez ubytování“ se budou registrovat přímo na recepci Kongresového centra 
(vchod 2 nebo 3) ve čtvrtek 25. 8. od 7.30 hodin, aby se zaregistrovali a vyzvedli si materiál (složku s poznámkovým 
blokem, program kongresu, „kongresovou jízdenku“ na MHD, důležité informace a účastnickou jmenovku). Účastnická 
jmenovka bude nutná pro vstup do Kongresového centra, každý ji tedy bude muset mít stále při sobě.
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Doprava z letiště do hoteluIII. 

Městskou hromadnou dopravou
Do každého hotelu se můžete dostat pražskou MHD (cena jízdného: 24 Kč za 30 min, 32 Kč za 90 min, zlevněné 
dětské jízdné). Mapky a podrobnější vysvětlivky vám zašleme e-mailem nebo prostřednictvím vedoucího skupiny. 

Taxi
Pro vaši informaci uvádíme dvě nejlevnější taxislužby z letiště, které si můžete předem objednat přes internet 
nebo telefonicky:  
http://www.aaataxi.cz http://www.cheapest-taxi.com

Mikrobus
Pro zajištění dopravy mikrobusem pro celou skupinu kontaktujte Federální sídlo do 31. července, nakolik je 
třeba zajistit cenovou nabídku. 

Doprava z hotelu do kongresového centraIV. 

Kongresové centrum (Kongresové Centrum Praha, 5. května 65, 140 21 Praha 4, telefon: +420 261 171 111, 
www.kcp.cz) je snadno dostupné metrem, linkou C, ze zastávky „Vyšehrad“. Mapky a vysvětlivky vám budou 
zaslány e-mailem nebo přes vedoucího skupiny. 

Městská hromadná doprava zdarma
Prague Convention Bureau nám zajišťuje přepravu městskou hromadnou dopravou (metro, tramvaje, autobusy) 
v Praze po dobu konání kongresu od 25. do 27. srpna pro všechny účastníky zdarma. Nejsou zahrnuty dny 
příjezdu a odjezdu (24. a 28. srpna). „Kongresová jízdenka“ s třídenní platností vám bude předána při vašem 
příjezdu do hotelu ve středu večer (nebo ve čtvrtek ráno na recepci Kongresového centra pro účastníky „bez ubyto-
vání“), spolu se zbývajícím materiálem. Doporučujeme vám využít této výhodné příležitosti. Cestovat MHD je 
navíc v centru města často rychlejší než autem nebo autobusem. 

Doprava vlastními prostředky 
Je možné zaparkovat auta i autobusy v Kongresovém centru, místa jsou však omezená. V případě potřeby vás 
vybízíme kontaktovat Federální sídlo do 31. července, abychom mohli zajistit povolenky za sníženou cenu:
- parkovné za autobus: 20 € za den, 60 € za tři dny
- parkovné za auto: 36 € za tři dny

Ceny za parkování aut v hotelích se liší: 
- Hotel Olympik: 100 Kč/noc - Hotel Barceló Praha: 350 Kč/noc
- Hotel Juno: gratis - Hotel Brilliant: gratis
- Hotel Duo: 150 Kč/noc - Hotel Starý Pivovar: gratis
- Hotel Best Western Amedia: 10 €/noc - Hotel Alpin Avion: 60 Kč/noc
- Hotel Rezidence Emmy: gratis na parkovišti (požádat na hotelové recepci), 9 €/noc v garáži

StravováníV. 

Snídaně
Snídaně formou bufetu bude k dispozici v hotelích každé ráno od 6.00 nebo od 7.00 do 9.00. Přesný čas 
podávání snídaně si, prosím, ověřte přímo na hotelu. Vybírat si můžete z různých druhů sladkých i slaných 
jídel a teplých nápojů. Připomínáme, že je zakázáno odnášet si jídlo nebo si připravit svačinu na oběd. 

Oběd 
Jak již víte z přihlášky, oběd není součástí „balíčku“. V Kongresovém centru jsou stánky, kde si můžete zakoupit 
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různé druhy studeného i teplého obloženého pečiva, a také nápoje. Následně vám ještě zašleme seznam jídel 
a nápojů s příslušným ceníkem. 
V blízkosti Kongresového centra se nacházejí různé restaurace a občerstvení, kde si můžete zakoupit teplá jídla. 
Levnější variantou je nakoupit si jídlo v obchodech s potravinami v okolí Kongresového centra nebo hotelu.

Večeře
Večeře bude servírována v každém hotelu podle provozního řádu formou bufetu nebo tříchodového menu, 
každý večer od 19.30 do 22.00. Nápoje nejsou v ceně. 

Diety
Nemůžeme bohužel zaručit, že budou k dispozici pokrmy připravené podle specifických diet (bezlepkové, vege-
tariánské, veganské, s ohledem na různé alergie apod.). Nahlaste nám, prosím, specifické potřeby do 31. července. 
Podle odpovědi z hotelu vám pak sdělíme, zda je či není možné zajistit stravu podle vaší diety. V případě, že tato 
možnost nebude, bude zapotřebí si zajistit vlastní stravu. 

Kongresové centrum (mapky přílohou)

Recepce (foyer v přízemí, vchod 2 a 3)
Recepce bude otevřena každý den od 7.30 do 9.30 a během přestávek, kdy bude možné se zaregistrovat, vyzved-
nout si jmenovku a materiál. Recepce bude fungovat také jako informační stánek. 

Překladatelská služba (foyer v přízemí, vchod 2 a 3)

Překladatelská služba bude nezbytná pro všechny, kdo nerozumí italsky a účastní se programu pro dospělé 
v kongresovém sále (od 12 let výš). Přijímač i sluchátka na překlad bude možné vyzvednout každý den od 7.30 
do 9.30. Vracet se budou vždy na konci dne.

Počet osob, které si budou vyzvedávat přijímače a sluchátka, bude cca 1500. To znamená, že pro vyzvednutí 
přístroje bude nutné dostavit se dostatečně včas. Vyzvednutí bude probíhat proti odevzdání průkazu totožnosti 
(cestovní pas, občanský nebo řidičský průkaz), který bude pak vrácen po skončení programu. V případě poškození 
či ztráty přístroje si poskytovatel účtuje plnou cenu. 

Komunitám rodin či společně cestujícím skupinám se doporučuje hromadné vyzvednutí přijímačů koordináto-
rem či vedoucím skupiny, který předá příslušné průkazy totožnosti. 

Kongresový sál
Kongresový sál, označený na mapkách jako „Congress Hall“, je sál, kde se bude odehrávat program pro dospělé. 
Bude možné do něj vstupovat v 1. až 4. patře. Jak lze vidět v příloze, vchod nejblíže k podiu je z 1. patra, vchod 
do zvýšeného hlediště je ve 2. patře, vchod na ochoz je ve 4. patře. Přístup bude možný každý den od 8.30 
s účastnickou jmenovkou. 

 Služba dětem a mladýmVI. 

Služba dětem od 0 do 2 let
Dětem od 0 do 2 let se budou muset věnovat rodiče. Budou mít k dispozici sál „Klub C“ v 1. patře Kongreso-
vého centra a budou moci využít také park venku před Kongresovým centrem (po vyjití z Kongresového centra 
zahnout doleva a jít pěšky cca 5 min).

Služba dětem od 3 do 11 let
Děti od 3 do 11 let budou mít svůj program zvlášť od 9.30 do 13.00 a od 14.30 do 18.30. Tento program se bude 
konat v nedaleké škole, 5 min. pěšky od Kongresového centra (adresa: JÚŠ, U Jedličkova ústavu 2, Praha 4; www.
jus.cz) a povede ho tým z Oázy Sklené. Bude zapotřebí, aby rodiče přivedli své děti mezi 8.00 a 9.15 do školy 
a vyzvedli je ve 13.00 na obědovou pauzu a přivedli je opět na 14.15 a večer je vyzvedli v 18.30. V případě potíží 
je možné nechat děti na dětském programu pouze půl dne. 
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Služba mladým od 12 do 17 let
Mladí od 12 do 17 let se budou moci účastnit svého specifického programu, který bude probíhat ve stejné škole 
jako služba dětem. Povede ho tým z Polska. Sraz je ve 14.15 každý den před vchodem do Kongresového centra.
Tato skupina mladých bude přijímače vracet po skončení dopoledního bloku

  Orientační program (čtvrtek 25. 8. - pátek 26. 8. - sobota 27. 8.)VII. 

            09.00 Zahájení přivítáním
09.30 - 13.00 Dopolední blok
13.00 - 14.30 Obědová pauza
14.30 - 18.30 Odpolední blok
Mše bude sloužena v sobotu 27. 8. v 16.00.

 Zdravotní pojištěníVIII. 

Zdravotní služba není v České republice poskytována zdarma. 

Žádáme všechny občany Evropské unie, aby si s sebou vzali Evropský průkaz zdravotního pojištění. Všem ostat-
ním vřele doporučujeme zajistit si zdravotní pojištění pro cestu do zahraničí. 

Každý účastník ať má s sebou vlastní léky v původním obalu (analgetika, léky na zažívací potíže, astma, alergie 
atd.). Kdo má nějaké onemocnění, ať si sebou vezme podrobný seznam léků, které pravidelně užívá (název 
a dávkování), popis léčby, diety, příp. alergie, a informuje svého koordinátora nebo vedoucího skupiny pro 
případ vážných zdravotních problémů. Eventuálně lze informovat pohotovostní službu, která bude v kongre-
sovém centru fungovat. 

KněžíIX. 

Pokud s vaší skupinou dorazí kněz, který by rád koncelebroval, sdělte nám to, prosím, do 31. července. Připo-
mínáme, že je třeba, aby měl s sebou svoji albu a štolu (liturgická barva: červená). 

Kněze z Koinonie prosíme, aby si přivezli albu, štolu a ornát ze svého kněžského svěcení. 

Děkuji vám za pozornost a spolupráci a těším se na vás v Praze! 

Srdečně

Plzeň-Valcha, 15. července 2016

 Séverine Martel
 generální sekretářka


