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• Konferenční centrum Malenovice provozuje Křesťanská akademie 
mladých (KAM), nachází se v klidném prostředí u lesa na samém konci 
obce Malenovice u Frýdlantu nad Ostravicí s překrásným výhledem do 
údolí a na vrcholy Beskyd. Konají se zde různé konference, sborové 
pobyty, rodinné dovolené apod.

• Autem dojedete až na místo, je zde dostatek parkovacích míst. 
Vlakem dojedete do Frýdlantu nad Ostravicí a poté je to asi 5 km, 
autobusem na zastávku autobusu-Malenovice, parkoviště a poté je to 
necelé 2 km.



Ubytováni budeme v roubenkách, a to ve 3 menších roubenkách, které
mají každá 1 dvoulůžkový pokoj v přízemí a 2 třílůžkové pokoje
s přistýlkou v 1. patře, společenskou místnost s posezením u krbových
kamen, velký jídelní stůl, dvě koupelny s WC a kuchyňku vybavenou
dvouplotýnkovým vařičem, chladničkou a nádobím.

Dále budeme ubytováni ve velké roubence s kapacitou pro 24 osob, kde
jsou 4 pokoje – čtyřlůžkový, pětilůžkový, sedmilůžkový a osmilůžkový,
každý pokoj má vlastní koupelnu + WC, dále je zde velká společenská
místnost v přízemí až pro 50 osob a 3x WC a také vybavená kuchyň –
sporák s troubou, lednička, myčka a nádobí.

Pokud vše zaplníme, tak máme ještě možnost se ubytovat v další
roubence, která disponuje 2 dvoulůžkovými pokoji a 2 třílůžkovými
pokoji s přistýlkou a je vybavena také malým společenským posezením
a každý pokoj disponuje svou koupelnou.
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Výlety do okolí

• Beskydy – Tanečnice, pro zdatnější Lysá Hora, vodopády Satiny, 
puklinové jeskyně, kamenná mohyla 

• Frenštát pod Radhoštěm (20 km) – aquapark

• Rožnov pod Radhoštěm (30 km) – skanzen

• Ostravice, Čeladná (10 km) – golf

Možnost využití sportovního areálu



Proč se zúčastnit sborové dovolené? 

• Strávit čas se svou církevní rodinou, sblížit se s ostatními, strávit čas 
všichni společně s naším Pánem při duchovním programu.

• Příležitost se více sblížit s novým kazatelem a jeho rodinou, neboť 
nám doba covidová toto zatím moc neumožnila.

• Odpočinout si v nádherném prostředí.

• V roce 2019 jsme si pobyt opravdu krásně užili, podívejte se na 
fotografie z tohoto pobytu – odkaz je na konci prezentace. Věřím, že 
dá-li Pán a pobyt bude moci být uskutečněn, tak spolu prožijeme 
krásný čas. 



Ceny

• Ubytování – 290,-- Kč/1 noc

• Strava – snídaně, oběd, večeře – 350 Kč/dospělý/den

- 280 Kč/dítě/den

• Místní poplatek obci 30,-- Kč/1 noc – věk nad 18 let

Cena za pobyt na dvě noci se stravou za osobu:

- 1.340,-- Kč/dospělý 

- 1.140,-- Kč/dítě



Rezervace a úhrada
• Pobyt je nutné si rezervovat nejpozději do 31. srpna 2021, a to mejlem na: 

notkan@seznam.cz nebo osobně u Jiřky Kozelkové, na kterou směřujte 
případné dotazy – tel. 776334615, případně přes WhatsApp nebo 
Messenger

• Pobyt je nutné nejpozději do 15. září 2021 uhradit na základě podkladů, 
které po uskutečněné rezervaci obdržíte na účet sboru číslo: 
2900693948/2010, přičemž pokud úhradu neobdržíme, rezervace propadá.

• Storno poplatky: 

✓70 % z ceny pobytu v období od 7 – 22 dnů před začátkem

✓100 % z ceny pobytu při jeho zrušení v období od 0 – 6 dnů před začátkem, 
doporučujeme tedy místo storna řešit náhradníkem.

mailto:notkan@seznam.cz


• https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=xP1iVlpnRH4

• https://www.facebook.com/kcmalenovice/

• https://www.malenovice.com/

• https://photos.google.com/share/AF1QipNbGBW4tXZPrmUAmO7i5_j
EV_BVUp0DlwOEuyXWgC1AQBdQS1BJoS7knJHymQrRYQ?pli=1&key=
cWZ0aGJLa29ycXhSU1NJTkNQWERMLUtSZ0ttUi1n
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