
INICIACE – 18. ROČNÍK
MUŽSKÝ RITUÁL PŘECHODU DO ZRALÉ DOSPĚLOSTI

INSPIROVANÝ P. RICHARDEM ROHREM, OFM

Vede P. Ladislav Heryán, SDB a P. Václav Vacek

Rádi bychom vás pozvali na  18. ročník „Mužského rituálu 
přechodu do zralé dospělosti“ (Mens Rite of Passage - MROP), 
inspirovaného františkánským knězem a  řeholníkem 
Richardem Rohrem.

Jedná se o netradiční duchovní cvičení v ekumenickém duchu, 
které je otevřeno i  hledajícím a  lidem bez vyznání. Víme, že 
dospělými a moudrými se nemůžeme stát po jednom víkendu, 
ale již 1500 (našich) mužů udělalo při absolvování uplynulých 
ročníků této akce osobní zkušenost, ŽE NA  CESTĚ KE  ZRALÉ 
DOSPĚLOSTI MŮŽE BÝT TENTO ČAS VELMI DOBRÝM ZAČÁTKEM.

Program nachází inspiraci i v jiných kulturách a náboženských tradicích, je však plně založen 
na křesťanských základech. Je určen pro muže středního věku (doporučujeme min. 30 let).

Akce se koná 15. – 19. 9. 2021 na Vysočině
Příjezd je ve středu 15. 9. 2021 do 16 hod. a odjezd v neděli 19. 9. 2021 odpoledne v 15 hod.

Účastníci tohoto duchovního cvičení se musí 
zúčastnit celého programu bez přerušení!
Pokud máte vážný zájem o  účast, pošlete vaši 
ručně vyplněnou přihlášku na adresu:
Zdeněk Michalec, Ečerova 10, 635  00 Brno nebo 
ručně vyplněnou přihlášku naskenujte a  odešlete 
na chlapi@familia.cz.

K vyplnění přihlášky přistupujte se vší vážností. Zcela určitě odpovídejte na otázky upřímně,  
ne pouze formálně. Při výběru účastníků bude rozhodováno nejen podle pořadí přihlášeného,  
ale také na základě informací, které uvedete do Vaší přihlášky.

Včasné odeslání přihlášky pro vás může být důležité (počet míst je omezen).
Doručení přihlášky vám potvrdíme mailem. Podrobnější 
informace včetně pokynů k platbě budeme rozesílat všem 
účastníkům o prázdninách. 
Účastnický poplatek činí 3 400 Kč. Pokud by výše ceny 
pro vás byla vážnou překážkou účasti, obraťte se na nás. 
Uděláme vše pro to, abyste se mohli zúčastnit. 
Dotazy (prosíme po 17. hodině): 
Zdeněk Michalec – 724 205 809
Pavel Hrdina – 777 111 134
Další informace průběžně najdete také  
na webu: www.chlapi.cz
Za organizátory: Ludva Hegrlík , Pavel Hrdina a Zdeněk Michalec



Přihláška na „Mužský rituál přechodu do zralé dospělosti“ NESMĚŘ 2021

Tento formulář vytiskněte na papír, ručně vyplňte a odešlete poštou na adresu:
Zdeněk Michalec, Ečerova 10, 635 00 Brno
nebo ručně vyplněnou přihlášku naskenujte a odešlete mailem na chlapi@familia.cz 

Doručení přihlášky vám potvrdíme mailem. Definitivní potvrzení účasti bude probíhat průběžně. 
Pokyny k platbě a další podrobné informace budeme zasílat o prázdninách.

a Jméno a příjmení:

b Plná adresa vč. PSČ:

c Tel. číslo:

d Emailová adresa:

e Datum narození:

f Č. OP nebo cestovního dokladu:

g Svobodný/ženatý:

h Jména a rok narození dětí:

i Církev, společenství víry, 
hledající, bez vyznání:

j Nejvyšší dosažené vzdělání 
a profese:

K odpovědím na následující otázky můžete použít i jiný papír, který přiložíte. Vyplňujte však ručně! 
U následujících otázek žádná odpověď není předem správná nebo špatná.

1 Účastnili jste se již setkání 
a duchovních cvičení pro muže?

Pokud ano, kterých?

2 Jaké motivy vás vedou k účasti 
na této akci?

3 Kde a od koho jste se o tomto 
rituálu přechodu dozvěděl? 
(od známých, kteří jím 
v minulosti prošli, z webu, 
inzerátu, …)

Vyplněním této přihlášky dávám výslovný souhlas s použitím uvedených osobních údajů a fotografií z akce 
pro potřeby organizace YMCA Familia v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob a zákonem č. 110/2019 Sb. ČR. Podrobnou Informaci 
o zpracování osobních údajů v YMCA FAMILIA naleznete na našem webu: http://www.familia.cz/familia/
odkazy/
V případě, že jsem v odborné péči psychologa nebo psychiatra, prohlašuji, že se akce účastním s jeho 
souhlasem a konzultoval jsem náročnost akce s organizátory.

Podpis :

Datum :


