
Program Mariapoli 2021 

Pátek 24. 9. 2021 

od do kde co   

15:30 17:00  
schůzka týmu 
 - informace pro vedoucí skupinek 
  

  

17:00 19:00  recepce   

17:30 19:00 
jídelna 
Depandance 

večeře   

19:00 19:30 sál 
 - přivítání 
 - organizační pokyny 
  

  

19:30 20:00 
všude 
možně 

seznamovací skupinky   

20:00  sál, bar,… volný program   

 
Sobota 25. 9. 2021 

od do kde co   

7:30 8:00 sál schůzka týmu    

7:30 9:00 
jídelna Dep / 
HB 

snídaně   

9:00 9:30 sál 
 - přivítání 
 - organizační pokyny  
 - slovo na den  

  

9:50 11:15 
všude 
možně 

skupinky   

9:00 11:15  program pro děti   

11:30 12:00 kostel mše sv.   



12:30 14:00 
jídelna 
Depandance 

oběd   

14:00 17:30 Šumava výlety   

14:00 17:00 Sál alternativa k výletům: film s komentářem   

17:30 18:30 
všude 
možně 

prostor 1 na večerní skupinky   

18:30 20:00 jídelna večeře   

20:15 21.15 
všude 
možně 

prostor 2 na večerní skupinky   

20:00  sál, bar,… volná zábava   

 

Neděle 26. 9. 2021 

od do kde co   

7:30 8:00 sál schůzka týmu    

7:30 9:00 
jídelna Dep / 
HB 

snídaně   

9:00 9:30 sál 
 - přivítání 
 - organizační pokyny 
 - slovo na den  

  

9:50 11:15 
všude 
možně 

skupinky   

9:00 11:15  program pro děti   

11:30 12:15 kostel mše sv.   

12:30 14:00 
jídelna 
Depandance 

oběd   

13:45 17:30 Šumava výlety   



14:00 17:00 Sál alternativa k výletům: film s komentářem   

17:30 18:30 
všude 
možně 

prostor 1 na večerní skupinky   

18:30 20:00 jídelna večeře   

20:15 21.15 
všude 
možně 

prostor 2 na večerní skupinky   

20:15 21:30 kostel adorace   

20:00  sál, bar,… volná zábava   

 
Pondělí 27. 9. 2021 

od do kde co   

7:30 8:00 sál schůzka týmu    

7:30 9:00 
jídelna Dep / 
HB 

snídaně   

9:00 9:30 sál 
 - přivítání 
 - organizační pokyny 
 - slovo na den  

  

9:50 11:15 
všude 
možně 

skupinky   

9:00 11:15  program pro děti   

11:30 12:15 kostel mše sv.   

12:30 14:00 
jídelna 
Depandance 

oběd   

13:45 17:30 Šumava výlety   



14:00 17:00 Sál alternativa k výletům: film s komentářem   

17:30 18:30 
všude 
možně 

prostor 1 na večerní skupinky   

18:30 20:00 jídelna večeře   

20:00  sál společný závěrečný program   

 
Úterý 28. 9. 2021 

od do kde co   

7:30 8:00 sál schůzka týmu + moderátorů   

7:30 9:00 
jídelna Dep / 
HB 

snídaně   

7:30 9:15 
pokoje, 
parkoviště,… 

balení   

9:15 10:00 kostel mše sv.   

10:15 12:00 sál 

 - moderátoři - Čížkovi a/nebo Markovi J+B 
 - oznamy 
 - sdílení dojmů 
 - úvod k videu 
 - video na cestu 

  

10:15 12:00  závěrečný program pro děti   

12:15 13:45 
jídelna 
Depandance 

oběd   

 


