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ZPRAVO DAJ   
NÁRODNÍ RADY SF� 

2000 - 2003 
�ÍSLO 1       �ERVEN 2000 

Milí brat�i, milé sestry, 

d�kuji za vás Bohu, když na vás myslím ve svých modlitbách. P�ipomínám si setkání s mnohými z vás, p�ipomínám 
si i vaši up�ímnou víru, sv�dectví vašeho života a chválím Pána za to, že mi dal bratry a sestry. Chválím Pána za ty, 
kte�í „nesli tíhu dne“ a jsou v �ádu již od doby p�ed 2. sv�tovou válkou �i z doby p�ed nástupem komunismu, chválím 
Pána za ty, kte�í vstoupili v pr�b�hu komunismu �i podobn� jako já p�ed jeho koncem, i za ty, kte�í vstoupili v 
posledních letech. Je to Pán, který povolává do �ádu. On ur�uje �as, kdy zavolá. Povolání do SF� je opravdu velkým 
darem od Pána pro každého z nás. Proto kladu na srdce vám všem i sob�, abychom oživovali plamen Božího daru, 
kterého se nám dostalo (srv. 2Tim 1,6), abychom se rozpomn�li na lásku k Pánu, kterou jsme m�li na po�átku (srv. 
Zj 2,4-5). Pán je to, kdo povolává do �ádu, a je to také on, kdo skrze nás p�itahuje. Nakolik jsme mu oddáni, jaký je 
náš osobní vztah k n�mu, jak ho následujeme, to vše p�sobí na kvalitu celého místního bratrského spole�enství a jeho 
sv�dectví. 

Jaké místo má Pán v mém život�? Naše Konstituce nám p�ipomínají (�l. 9,1): „Spiritualita sekulárního františkána 
není ani tak detailním programem, který má být uveden do praxe, jako spíše programem života soust�ed�ného na 
osobu Kristovu a na jeho následování.“ Kdo byl Kristus pro Františka, je jasn� vid�t z jeho modlitby Absorbeat: „A� 
uchvátí, prosím, Pane, ohnivá a sladká moc tvé lásky mou duši skrze všechno, co je zde pod nebem, abych zem�el 
láskou k tvé lásce, jako tys zem�el z lásky k mé lásce.“ Co oko nevid�lo, co ucho neslyšelo, a na� �lov�k nikdy ani 
nepomyslil, co všechno B�h p�ipravil t�m, kdo ho milují. (srv. 1Kor 2,9) Pán nám toto p�ipravuje nejen až potom - v 
nebi, ale už i nyní zde na zemi a v této chvíli. Sta�í jen otev�ít bránu svého srdce a nechat ho vstoupit, jak nás k tomu 
vybízí i církev v tomto Jubilejním roce. A to je mé p�ání nám všem. 

br. Petr Alexa, národní ministr 
P.S. 
Rád bych otev�el Zpravodaj NR pro sv�dectví ze života jednotlivých bratrských spole�enství (jak vypadají naše 
setkání, �emu se v�nujeme i jaké máme problémy), abychom se více vzájemn� poznávali a povzbuzovali na naší 
spole�né františkánské cest�. P�ísp�vky m�žete posílat na adresu sekretariátu NR (viz záv�re�. strana Zpravodaje). 

Volební kapitula SF� �R  
byla na Velehrad� ve dnech 26. - 28. kv�tna 2000 v 
souladu s �lánky 76 - 79 generální konstituce a 
�lánkem IV. našich stanov. Zahájení se uskute�nilo v 
pátek mší svatou, kterou v kapli Stojanova sloužil 
jeden z našich národních duchovních asistent�, otec 
Miroslav Paluch OFMConv. Po mši svaté se rozb�hly 
oficiální i neoficiální rozhovory s kandidáty na službu 
do nové národní rady. Ve�er jsme zakon�ili r�žencem 
a kompletá�em. 
Druhý den - v sobotu 27.5. jsme svou práci zahájili 
ranními chválami v kapli. Po snídani jsme pak 
vyslechli zprávu odstupující národní rady za období 
od 30.5.1997 do 27.5.2000. Toto období bylo 
duchovn� zam��eno p�edevším na p�ípravu a 
uskute�n�ní velkého jubilea 2000 v souladu s 
okružním listem Jana Pavla II. Tertio Millenio 
Adveniente a s tím, jak toto téma v duchu sv. 
Františka rozpracovali naši p�edstavení a generální 
duchovní asistenti. Za zmínku stojí též to, že v 

uvedeném období se uskute�nilo v místních bratrských 
spole�enství 37 volebních kapitul, 40 bratrských a 35 
pastora�ních vizitací. Rovn�ž byla p�e�tena zpráva o 
hospoda�ení. Pokud máte o tuto zprávu odstupující 
národní rady, napište na sekretariát a zašleme vám 
xerokopii. Na záv�r jsme ocenili knižním dárkem 
dlouholetou práci Václava Ptáka v národních radách. 
Potom následovala mše svatá, kterou sloužil 
provinciál otec Lukáš Šebák OFMCap. a kázání m�l 
národní duchovní asistent otec Petr Alkantara Houška 
OFM. Po mši svaté se p�edstavili kandidáti do nové 
národní rady. Po ob�d� za�al vlastní volební akt, 
kterému z pov��ení naší generální p�edstavené sestry 
Emanuely de Nunzio p�edsedala sestra Wilhemina 
Visser-Pelsma a spoluzasedajícím z pov��ení 
generálních duchovních asistent� byl otec provinciál 
Lukáš Šebák OFMCap. 
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Sekretá�kou volební kapituly byla pov��ena sestra 
Jana Valtová. Voleb se zú�astnilo za zav�enými 
dve�mi (do slova a do písmene) 86 delegát�. 
Do služeb v národní rad� na období 2000-2003 byli 
zvoleni: 
národní ministr: Petr Alexa, 
   MBS Praha Kr� 
zástupce ministra: František Reichel, 
   MBS Praha Spo�ilov 
formátor:  Damian Matoušek, 
    MBS Brno - kapucíni 
sekretá�ka:  Anežka Fišerová, 
   MBS Brno - kapucíni 
ekonom:  Karel Hasal, 
   MBS Frýdek-Místek 
�lenové rady:  Václav N�mec, 
   MBS Karviná 
   Marie Husková, 
   MBS Zlín 
   Marie Janá�ková, 
   MBS Brandýs n/Orlicí 
Po volebním maratonu a p�estávce jsme za vše 
pod�kovali Duchu svatému p�i slavném Te Deum.  
Ve�er pak prob�hl jednak p�i diskuzi se zástupkyní 
CIOFS, sestrou Wilheminou, o tom, jak si vedou 

brat�i a sestry SF� v dalších zemích. Také prob�hlo 
první zasedání (resp. za�átek) nové národní rady. Den 
jsme op�t zakon�ili modlitbou r�žence a kompletá�e. 
V ned�li 28.5. jsme se sešli v kapli k ranním chválám. 
Po nich byla malá, ale milá slavnost. Sestra Agneša 
Kopecká po 50 letech v �ádu obnovila své �eholní 
sliby p�ed národním ministrem Petrem Alexou a 
sestrou Wilheminou. Po snídani se všem delegát�m 
kapituly p�edstavila nová národní rada. Národní 
ministr, bratr Petr Alexa, nastínil �innost v 
následujícím období - p�i vstupu do nového tisíciletí. 
Hlavní duchovní zam��ení v prvním roce nového 
tisíciletí budeme v�novat obnov� profese, 
prohlubování naší spirituality, studiu Generálních 
konstitucí a také p�íprav� nových stanov SF�. 
Kapitula v�novaná úprav� národních stanov SF� �R 
by se m�la konat v roce 2002. Na záv�r kapituly jsme 
se zú�astnili slavnostní mše svaté v bazilice 
Nanebevzetí Panny Marie, p�i které se uskute�nilo 
sou�asn� i první svaté p�ijímání d�tí z farnosti. Po 
ob�d� se delegáti rozjeli do svých domov� a �lenové 
národní rady pokra�ovali ve svém zasedání, aby 
kontinuáln� pokra�ovali ve všech akcích a službách.  
(Podrobné informace viz dále.) 

 
Na co se p�ipravujeme

a též za co prosíme, abyste se modlili, aby vše prob�hlo tak, jak chce náš Pán. 

Setkání františkánské mládeže ve Slovinsku se v 
krásném prost�edí Julských Alp ve dnech 24.-
30.6.2000 zú�astní i p�t našich mladých bratr� a 
sester. Kdo m�žete, provázejte je svými modlitbami. 
Pán B�h zapla� všem, kte�í již v�novali dárky pro 
slovinskou mládež.  
Františkánské setkání mládeže (4.FSM) prob�hne na 
Cvilín� u Krnova ve dnech 3.-7.7.2000. “B�h je 
uprost�ed nás… Ten, kdo odevzdal život Bohu, ten o 
n�j nemusí mít strach….” To je téma i pro meditaci a 
modlitbu nás starších (!!). Kontakt: P. Miroslav 
Paluch OFMConv., Konvent minorit�, Masarykova 
39, Opava, tel. 0653/212807. 
EUFRA - mezinárodních františkánských prázdnin 
v Freckenhorstu v N�mecku ve dnech 9.-23.7.2000 
se letos zú�astní i naši brat�i a sestry. Též je 
provázejme v t�chto dnech modlitbou za všechna  
evropská a hlavn� st�edoevropská spole�enství. 
Marienthal - mezinárodní setkání františkánské 
mládeže, které v letošním roce prob�hne v �eské 
republice ve dnech 29.7.-7.8.2000 v �í�anech u 
Prahy. Zú�astní se ho asi 50 zájemc�, z toho 5 z naší 
republiky. I tuto akci my starší budeme podporovat 
svými modlitbami a ob��mi a všem ú�astník�m 
p�ejeme: Pax et Bonum! 
Oblastní setkání SF� v T�ebí�i bude ve dnech 5.-
6.8.2000. O svátku Prom�n�ní Pán� jste všichni zváni 
do kapucínského kostela Prom�n�ní Pán� (T�ebí� - 

Jejkov), abyste mohli p�i p�ednášce i p�i adoraci p�ed 
Nejsv�t�jší svátostí rozjímat o hlavním tématu: 
Prom�n�ní Pán� a naše prom�n�ní. Sestry a brat�i, 
kte�í nem�žete p�ijít, provázejte toto shromážd�ní 
svými modlitbami i rozjímáním. Kdo m�žete p�ijet, 
kontaktujte do 28.7. bratra Stanislava Pacnera, 
Tolstého 522, T�ebí�, tel. 0618/823216 (denn� 12:00-
14:00, 20:00-22:00) 
Na oslavu svátku Nanebevzetí Panny Marie v 
Lurdech p�ipravuje národní rada zájezd mikrobusem 
ve dnech 13.-17.8.2000. Na programu je ú�ast 3x na 
mši svaté v Lurdech, v eucharistickém pr�vodu, ve 
ve�erním sv�telném pr�vodu, k�ížová cesta a další. 
Cena 7770 K�. P�ihlášky na adrese: František 
Reichel, Jílové u Prahy - Chotou� 80, tel. 
02/9951035. 
Zahájení školního roku v Praze na Pet�ín� 
p�ipravuje jako vždy místní spole�enství SF� u Panny 
Marie Sn�žné na ned�li 3. zá�í 2000. Sraz u prvního 
zastavení ve 14:00. Ale i na ostatních místech se 
modleme za dary Ducha svatého pro naše d�ti i 
mládež (!).  
Oblastní pou� na Hrádek u Vlašimi p�ipravuje 
místní spole�enství v Praze Spo�ilov� na svátek sv. 
Ludmily v sobotu 16. zá�í 2000. Sraz na nám�stí ve 
Vlašimi v 10:00. Trasa 5 km (možnost p�epravy 
autem). Mše svatá ve 12:00 - letos spojená s plody 
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velkého jubilea - plnomocnými odpustky. Po mši svaté 
modlitba u hrobu otce Aloise Moce. 
Kontaktní adresa: Bratr Míla Müller, Pod Sychrovem 
25, Praha 10, tel. 02/733463.  
Františkánská pou� na Svatý Hostýn se p�ipravuje 
na 6.-7. �íjna 2000. Letošní témata: Nejsv�t�jší 
Trojice, Eucharistie. V programu je v pátek 6.10. v 
19:30 mše sv., po ní spole�ná a podle možností i 
soukromá celono�ní adorace p�ed Nejsv�t�jší svátostí. 
V sobotu 7.10. spole�ná modlitba ranních chval v 

poutním dom�, v 9:00 setkání s národní radou a bratry 
národními ministry z n�kterých afrických spole�enství, 
sou�asn� od 9:00 program pro d�ti. Na slavnostní mši 
sv. v 10:15 byl pozván otec arcibiskup Jan Graubner. 
Zakon�ení pouti svátostným požehnáním ve 13:00. 
Zváni jsou všichni. Jako v minulých letech je možné 
ubytování v poutním dom� z pátku na sobotu. Ti, co 
nem�žete p�ijet, spojte se s námi v modlitb� p�ed 
Nejsv�t�jší svátostí, tak jak nás u�il a byl nám 
p�íkladem náš otec svatý František. 

 
Exercicie - duchovní cvi�ení  

Sestro, brat�e, kdy jsi byl(a) naposledy na duchovních 
cvi�eních - aby sis uv�domil(a) své postavení v Božím 
plánu? Zde je naše nabídka: 
20.-26.8.2000 Olomouc, kapucínský klášter, 
exercitátor: P. Miroslav Paluch OFMConv. Téma: 
B�h je uprost�ed nás. Organizuje NR: Petr Alexa, 
Kr�ská 981, 140 00 Praha 4. 
10.-14.10.2000 Špi�ky u Hranic na Morav� (fara), 
exercitátor: P. Jan Linhart OFS. Po�et ú�astník� 
omezen na 15. Organizuje MBS P�erov, Ing. František 
Vomá�ka, tel. 0641/206256 (ve�er 18:00-19:30) 
16.-21.10.2000 Svatá Hora u P�íbrami, exercitátor: 
P. Jan z K�íže Podlaha OFM. Téma: Duchovní život v 
duchu sv. Františka se z�etelem na aktualizaci ve 21. 
stol. Organizuje MBS Praha Kr�: Anna Smr�inová, 
Bítovská 28, 140 00 Praha 4. 
12.-18.11.2000 Praha Loreta, Exerci�ní d�m: 
exercitátor: P. Augustin Švá�ek OFMCap. Téma: B�h 
T� hledá a pozvedá. P�ihlášky: tel. 02/33355372 
Forma�ní seminá� pro duchovní asistenty SF� 9.-
10.11.2000 (v kapucínském klášte�e v Olomouci, 

za�átek ve �tvrtek v 17:00, zakon�ení v pátek ve�er s 
možností p�espání v klášte�e z pátku na sobotu, 
p�ihlášky na adresu: P. Augustin Švá�ek OFMCap., 
duch. správa u sv. Josefa, nám. Republiky 2, 110 00 
Praha 1) a 
forma�ní seminá� pro formátory SF� 10.-
12.11.2000, rovn�ž v kapucínském klášte�e v 
Olomouci. Témata: Sv. František a Eucharistie, 
Tajemství Vt�lení, Nejsv�t�jší Trojice z pohledu sv. 
Františka, Generální konstituce SF�. P�ednášející. 
Petr Alexa OFS, Regalát Beneš OFM, Václav Pospíšil 
OFM. Za�átek v pátek v 9:00 (p�ijížd�jící z v�tší 
dálky se mohou ubytovat a p�enocovat již ve �tvrtek 
ve�er), ukon�ení ned�lním ob�dem. Prosíme zejména 
ty, kte�í se letos nezú�astnili forma�ních seminá��, 
aby tentokrát p�išli! P�ihlášky na adresu: Petr Alexa, 
Kr�ská 981, 140 00 Praha 4. 

 
Vizitace a kapituly 

Bratrské vizitace se p�ipravují v t�chto 
spole�enstvích: 
Brno Husovice 
�eladná 
Olomouc (ob� spole�enství) 
Plze� 
Popovice u Uherského Hradišt� 
Praha Hrad�any u Panny Marie And�lské 
 
Pastora�ní vizitace se p�ipravují v t�chto 
spole�enstvích: 
Brno - minorité 
�eladná  
�eský T�šín 
Jind�ich�v Hradec 
Movavská T�ebová II. 
Olomouc 
Opava 
Plze�  
Popovice u Uherského Hradišt� 
Ž	ár nad Sázavou 

 
Volební kapituly se p�ipravují v t�chto 
spole�enstvích: 
Brno Husovice 
�eladná 
Liberec 
Plze� 
Praha - Hrad�any u Panny Marie And�lské 
Praha Kr� 
Praha u Panny Marie Sn�žné 
Uherské Hradišt� 
 
Jak se p�ipravujete na volební kapitulu nebo vizitaci u 
vás? P�emýšlíte o tom, modlíte se za zdar, aby vše 
prob�hlo podle v�le Boží? A co vy, kte�í jste kapitulu 
nebo vizitaci m�li v roce 1997 nebo d�íve a dosud jste 
se nespojili se sekretariátem národní rady? Kdy bude 
kapitula u vás: Brno - kapucíni (VK, P, B), Frýdek-
Místek (VK, P, B), Fulnek (VK, P, B), Jablunkov 
(VK, P, B), Praha Dejvice (P, B), Praha Spo�ilov (P, 
B), P�erov (P, B), P�íbram (VK), Sobi�ov-Sopoty 
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(VK), Staré M�sto (P, B), Šternberk (P, B), Valašské 
Mezi�í�í (VK)? 
 
Abychom vám usnadnili p�ípravu vizitace, národní 
rada p�ipravuje jednoduché schéma bratrských 
vizitací, které vychází z dosavadních zkušeností a 
schématu používaného mezinárodní radou p�i 
vizitacích národní rad. 
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Institut františkánských studií m�že zahájit svou �innost v zá�í 2000. Otec kardinál Vlk schválil jeho sídlo a SM 
Milada Kopecká OSF jménem Konference vyšších p�edstavených ženských �eholí schválila statuta a podepsala 
zakládací dekret. Jak jsme informovali ve Zpravodaji minulé NR (�. 15), cílem Institutu je zkvalitn�ní formace a 
vzd�lání �len� františkánské rodiny. Je zamýšlen t�íletý cyklus studií. Kurzy budou probíhat vždy v sobotu jedenkrát 
m�sí�n� paraleln� v Praze a Olomouci. Výuka bude rozd�lena na semestry vždy po 4 p�edm�tech (ve školním roce 
2000/2001: Spisy sv. Františka, Františkánská spiritualita systematická, D�jiny františkánské spirituality, Starší 
d�jiny �eského františkánství, Sv. Bonaventura, Sv. Anežka �eská). Studium je ur�eno celé františkánské rodin� (od 
1. �ád� až po SF�). Studium doporu�ujeme zejména sou�asným i budoucím animátor�m místních spole�enství - 
zvlášt� t�ch, které nemají duchovního asistenta. Animáto�i by m�li mít pro svou službu d�kladn�jší vzd�lání ve 
františkánské spiritualit�, které jim práv� toto studium poskytne. P�ihlášky ke studiu (viz p�íloha Zpravodaje) 
doporu�ené ministrem místního bratrského spole�enství je t�eba odeslat na adresu Institutu do 20.8.2000. 
 
Internetovou stránku SF� se základními informacemi o �ádu, Zpravodaji a odkazy na další františkánské stránky 
najdete na http://mujweb.cz/www/sekularni_frantiskani 
 
Kolik nás je 
K 28.5.2000 je nás evidováno 947 profesních �len�. Národní rada však prosí ministry t�chto spole�enství, aby zaslali 
podle stanov (�lánku 3.2) aktuální seznam �len� spole�enství s profesí (pokud je stav od posledního roku nezm�n�n, 
sta�í napsat zprávu v tomto zn�ní): Blažovice, Brno - Husovice, �ervený Kostelec, Haví�ov, Moravská T�ebová II., 
Staré M�sto. Prosíme, nezt�žujte nám naši práci. 
 
P�íprava diecézního procesu ve v�ci blaho�e�ení našeho bratra Františka Noska pokra�uje, i když ne p�íliš 
intenzivn�. Prosíme proto všechny o modlitbu a další duchovní podporu. 
 
Kdo chce odebírat Zpravodaj NR 
Zasíláme jej všem ministr�m místních bratrských spole�enství, aby vás se vším seznámili. Ale rádi budeme zasílat 
všem, kdo se vyžádají. Up�ednost�ujeme možnost zasílání e-mailem. 

 
Vydává NR SF�, adresa sekretariátu: Národní rada Sekulárního františkánského �ádu, Kapucínský klášter, 

Kapucínské nám. 5, 602 00 Brno, email: reggie@volny.cz 
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P�íloha Zpravodaje NR: 
 
 

Rozd�lení služeb a kontakty na sekulární �leny národní rady 
ministr (formace): 
Petr Alexa, Kr�ská 981, 140 00 Praha 4, tel: 02/41440389, fax: 02/3117331, mobil: 0601/228761, email: 
petr.alexa@vscht.cz 

zástupce ministra (propagace, Zpravodaj, mezinárodní styky - �len mezinárodní rady):  
František Reichel, Chotou� 80, 254 01 Jílové u Prahy, tel/fax: 02/9951035, email: agjilove@mbox.vol.cz 

formátor (formace a františkánská mládež): 
Damián Pavel Matoušek, Zahradní 385, 664 56 Blu�ina, tel: 05/47235408 

sekretá�ka (sekretariát, místní bratrská spole�enství - ustavování): 
Anežka Regina Fišerová, Nádražní 112, 664 51 Šlapanice u Brna, tel: 05/44245927, email: reggie@volny.cz 

ekonom: 
Karel Hasal, Lýskovec 21, 738 01 Frýdek - Místek, mobil: 0604/535923, email: hasal.karel@post.cz 

�len rady pro legislativu: 
JUDr. Václav N�mec, 735 72 Petrovice u Karviné 66�

�len rady pro osamocené terciá�e: 
Marie Janá�ková, Láze�ská 226, 561 12 Brandýs nad Orlicí, tel/záz: 0465/544133, email: lsac@volny.cz 

�len rady pro oblastní setkání: 
Marie Husková, Ševcovská 4075, 760 01 Zlín 

 
 

Revize a inovace stanov SF� �R 
Náš �ád (SF� �R) se �ídí a spravuje t�emi základními schválenými p�edpisy: 
• �ehole - schválená Pavlem VI. 24. 6. 1978 
• Generální konstituce SF� 
• Národními stanovami SF� �R - schválenými národní kapitulou v Praze 30.11.1996 a mezinárodní radou SF� v 
�ím� 12.1.1998.  

 
Stanovy SF� �R jsou tedy závazné pro všechny �leny místních bratrských spole�enství a národní radu. Jejich 
ú�elem je zp�esnit ustanovení generálních konstitucí na podmínky té které zem�, v našem p�ípad� �eské republiky. 
Tak jako každý p�edpis, tak i stanovy je nutno aktualizovat, t.j. p�izp�sobit sou�asným podmínkám. 
 
S ohledem na tyto skute�nosti p�edkládá Národní rada SF� tento harmonogram: 
• 7.10.2000 p�i pouti na Svatém Hostýn� vyhlásit konkrétní plán a postup revize, zp�sob inovace, diskuze 

setkávání a ur�ení zodpov�dných osob na tuto inovaci a sou�asn� i p�ipravovanou mimo�ádnou kapitulu v roce 
2002. 

• V dalším období do 31.8.2000 postupn� projednávat na zasedáních národní rady - i p�i setkáních se zájemci z 
místních bratrských spole�enství - jednotlivé navrhované �lánky stanov (p�edpokládá se 7 �lánk�). 

• Na pouti na Svatém Hostýn� 6.10.2001 seznámit sestry a bratry s novým návrhem a p�edat ke generální diskuzi.  
• V období do 15. ledna 2002 prodiskutovat tyto stanovy v místních bratrských spole�enstvích. 
• Do 15. b�ezna 2002 zaslat kone�ný návrh do všech bratrských spole�enství.  
• Do 31. kv�tna 2002 svolat kapitulu SF� do Brna.  
 
Prosíme všechny �leny SF� o modlitbu na tento úmysl.  
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INSTITUT FRANTIŠKÁNSKÝCH STUDIÍ 
sekretariát: Lubla�ská 44, 120 00 Praha 2 

tel.: 02/22516243, fax 02/22522754 
email: ludmilaosf@atlas.cz 

ZÁVAZNÁ  P�IHLÁŠKA K FORMA�NÍMU STUDIU 
FRANTIŠKÁNSKÉ SPIRITUALITY NA ŠKOLNÍ ROK 2000-2001 

JMÉNO �EHOLNÍ  

JMÉNO K�ESTNÍ  

P�ÍJMENÍ  

RODNÉ �ÍSLO  

ADRESA  
 
 
 

TEL  

NEZKRÁCENÝ NÁZEV 
SPOLE�ENSTVÍ 

 
 
 
 

OZNA�TE, ZDA  BUDETE NAVŠT�VOVAT P�EDNÁŠKY:  
    A) V PRAZE 
NEBO 
    B) V OLOMOUCI 

OZNA�TE DÁLE, ZDA BUDETE  
    A) POSLUCHA�/KA P�EDNÁŠEK 
NEBO 
    B) PO ABSOLVOVÁNÍ P�EDNÁŠEK BUDETE SKLÁDAT ZKOUŠKY 

PROHLAŠUJI, ŽE NENAVŠT�VUJI JINÉ DÁLKOVÉ STUDIUM.  

PODPIS  

Doporu�ení: 

 

 

 

 

 
 

Vypln�né p�ihlášky a provozní poplatek 500,- K� zasílejte nejpozd�ji do 20.8.2000 
 na adresu IFS sekretá�ce SM Ludmile Pospíšilové OSF. 
 


