Herlíkovice

pobyt pro rodiče
a prarodiče
s malými dětmi
11.–17. dubna 2015
—
—
—
—

Radostný dům
Biblická vyprávění pro malé děti (dopoledne a večer)
Tvoření, hraní doma i venku, procházky
Poklady a tajemství v lese
Zpívání, promítání
VEČERNÍ PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ
Orientace
Orientovat se můžeme v něčem, v nějakém
oboru, ve světě. Orientovat se ale potřebujeme
taky sami, potřebujeme někam směřovat.
Co nás vede, co je pro nás důležité?

— Povídání o knížkách, ukázky
Pobyt povede Lenka Ridzoňová,
farářka v Praze Střešovicích
Spolupráce při programu bude vítána (tvoření
s dětmi, hry, povídání o zajímavé knížce
pro děti nebo dospělé, film…) — případně
se ozvěte předem: lenka.ridzonova@email.cz.

Přihlašujte se buď e-mailem na adrese
vychova@e-cirkev.cz, nebo poštou:
ÚCK — Oddělení výchovy,
Jungmannova ,   Praha .
Při přihlašování je třeba u všech
účastníků uvést data narození.
Uzávěrka přihlášek je . . .
CENA:
Hlavní budova

Vilka

dospělí

 ,–

 ,–

děti – let

 ,–

 ,–

děti – roky

,–

,–

PŘÍJEZD: V sobotu po ., případní
zájemci v pátek po . .
ODJEZD: Případný odvoz ze strany rodinných
příslušníků je nezbytné naplánovat tak,
aby byly do . uvolněny pokoje
a do . opuštěno středisko!

Bude se hodit: výtvarné potřeby (pastelky,
štětce, vodovky, lepidlo, nůžky…),
hudební nástroje i s hráči.

NABÍDKA: opět platí možnost přijet už v pátek
. . Pro ty, kdo přijedou na celý týden, bude
tato noc z pátku na sobotu zdarma. Případní
zájemci ať se, prosím, telefonem či mailem přihlásí
přímo do střediska: horskydomov@e-cirkev.cz.
Cena pobytu nezahrnuje oběd v den odjezdu.
Vzhledem k tomu, že se hned v pátek středisko
opět zaplní, a je ho tedy potřeba během několika
hodin celé uklidit, nejsme, bohužel, schopni

oběd zajistit. V případě zájmu můžeme předem
připravit obědové balíčky, které ale nejsou v ceně.
DOTAZY A INFORMACE:
Rekreační středisko ČCE
Petr Bárta — vedoucí střediska
  Strážné 
horskydomov@e-cirkev.cz, www.horskydomov.cz
Telefon: +    nebo +   
Mobilní telefon: +   

