
Příloha ACEP 9/2015 

Informace o Světovém dni mládeže v Krakově 2016 
 

Milí bratři kněží, 
v roce 2016 se uskuteční Světový den mládeže 

v Krakově. Blízkost světce Jana Pavla II. i místa konání nám 
nabízí příležitost, aby se tohoto setkání zúčastnilo velké množství 
mladých lidí z naší země. 

Aby se zdařila příprava i průběh SDM, posíláme vám souhrn 
informací. Za přípravu, průběh a organizaci je zodpovědná Sekce 
pro mládež ČBK.  

Přihlášky pro účastníky byly spuštěny v září 2015 na webové 
stránce https://krakov2016.signaly.cz/ 
 
Termíny: 
20. – 25. července – Dny v diecézi – plzeňská diecéze pojede do 

diecéze Gliwice 
25. – 31. července – Světový den mládeže v Krakově 
 
Cena díky podpoře biskupů, České biskupské konferenci (ČBK) a 
celostátní sbírce, která proběhne v kostelích, je pro účastníky 
dotovaná.  

Cena zahrnuje: dopravu autobusem (při společné dopravě), 
balíček poutníka (nocleh, strava, doprava po Krakově) a fond 
solidarity (10 Eur). 

Fond solidarity poslouží k podpoře účasti mladých z chudých 
zemí. Dotovaná cena je určena pro ty, kteří budou přihlášeni přes 
Sekci pro mládež ČBK, tzn. registrovaní v Polsku přes Sekci pro 
mládež ČBK, ubytovaní v Krakově v rámci české skupiny a budou 
se účastnit českých katechezí.  

Dotované ceny: 
Dotovaná cena včetně Dnů v diecézi je stanovena na 5 800 Kč. 
Dotovaná cena pouze pobytu v Krakově 5 400 Kč. 
Tyto ceny platí při přihlášení do 30. 4. a zaplacení do 5. 5. 
Po přihlášení od 1. 5. bude účastník platit o 400 Kč více. 



(Reálná cena včetně pobytu v diecézi je 7 640 Kč. Cena účasti na 
SDM pouze v Krakově je 6 330 Kč.) 

V rámci ČR bude poskytována podpora početnějším rodinám. 
Pokud z jedné rodiny pojede více dětí, mohou požádat příslušné 
A/DCM o slevu: 2. dítě 25%, třetí a další dítě z rodiny 50% 
z celkové ceny.  
 
Doprava bude organizována společně a bude uskutečňován 
princip solidarity: cena dopravy bude pro účastníky z celé ČR 
stejná. 
 
Hnutí či řeholní společenství mají možnost jet společně a 
vytvořit svoji skupinu v rámci poutníků z ČR. Dny v diecézi mohou 
prožít se svým hnutím/řeholí, program v Krakově s mladými z ČR. 
Podrobnosti nutno domluvit se sekretariátem Sekce pro mládež 
ČBK.  
 
Na sobotní vigilii a závěrečnou nedělní bohoslužbu jsou zváni 
i ostatní věřící z naší země.  
Bude vhodné se také přihlásit a zaplatit účastnický poplatek. 
 
Veškeré dotazy vám rádi zodpovíme. Můžete se obracet na svá 
DCM nebo přímo na sekretariát Sekce pro mládež ČBK: Anna 
Brabcová: mladez@cirkev.cz, tel. 00420 731 625 965. 
 
Prosíme kněze, aby vyvěsili přiložený plakát na Světový den 
mládeže a do ohlášek vložili během října následující informaci:  

Upozorňujeme zvláště mladé lidi, že na nástěnce je vyvěšen 

plakát ohledně světového dne mládeže v Krakově, který se bude 

konat v červenci příštího roku.  

Zájemci se mohou zúčastnit soutěže na signály.cz. Hlavní 

výherci získají pobyt v Krakově zdarma. Více informací na webu 

setkání: krakov2016.signaly.cz 

 
P. Jan Balík, ředitel Sekce pro mládež ČBK 


