
 
 

Zelný trh 12
602 00  Brno

č. účtu: 200843790/0300
e–mail: bodhi.brno@seznam.cz

www.bodhibrno.cz

Pozvánka na už tradiční

oslava Buddhova narození, 
probuzení a vstupu do parinibbány

23. -25. května 2008
pozvaní učitelé Dhammy:

ctihodný Āyukusala Thera
Lukáš Mezuliánek

Jak budeme slavit?
Část setkání bude patřit meditaci (pátek večer, sobota dopoledne, neděle ráno) a část společenskému 
setkání, přednesům Dhammy a rituálům.

Místo: Centrum mosty v lukách, Loučka u Litovle
Nově zrekonstruovaná budova na okraji vesničky Loučka poskytuje komfortní ubytování ve Nově zrekonstruovaná budova na okraji vesničky Loučka poskytuje komfortní ubytování ve 
většinou čtyřlůžkových pokojích.

Minimální účastnický poplatek: Kč 1400,-
Poplatek zahrnuje ubytování, vegetariánskou stravu, ubytování a cestovné učitelů a organ-Poplatek zahrnuje ubytování, vegetariánskou stravu, ubytování a cestovné učitelů a organ-
izátora. Výuka Dhammy je darem učitelů. Platbu proveďte buď složenkou typu A nebo Dhammy je darem učitelů. Platbu proveďte buď složenkou typu A nebo 
převodem z účtu na účet Bodhi Brno do 10. května 2008. 
Číslo účtu: 200843790/0300, variabilní symbol: vámi zvolených šest číselČíslo účtu: 200843790/0300, variabilní symbol: vámi zvolených šest čísel
převodem z účtu na účet Bodhi Brno do 10. května 2008. 
Číslo účtu: 200843790/0300, variabilní symbol: vámi zvolených šest čísel
převodem z účtu na účet Bodhi Brno do 10. května 2008. 

Stornovací poplatky: 50 % při zrušení do 10. 5. 2008, při pozdějším zrušení 100 %.Stornovací poplatky: 50 % při zrušení do 10. 5. 2008, při pozdějším zrušení 100 %.

Přihláška
Přihlášku zašlete na e-mail nebo adresu organizátora do 10. 5. 2008. organizátora do 10. 5. 2008. 
Po obdržení přihlášky Vám zašleme podrobné informace o kurzuo obdržení přihlášky Vám zašleme podrobné informace o kurzu.
adresa: Pavel Dymáček, Mášova 5, 602 00 Brno
e-mail: dymacek@sdc.bno.cd.cz
telefon: 724 956 176

Přihláška na Vesákha (23. - 25. 5. 2008)

Jméno  ............................................................................

Adresa .............................................................................

E-mail .............................................................................

Variabilní symbol platby ....................................................

Telefon ............................................................................

VESĀKHAVESĀKHA


