Herlíkovice
pobyt pro rodiče
a prarodiče
s malými dětmi
2.–8. dubna 2016
„Nejšťastnější, nejvelkorysejší a nejrozhodnější lidé, s nimiž se setkávám, jsou
často právě mladé matky…,“ píše Richard Rohr v knize Pád vzhůru.
Právě takové maminky, ale i tatínkové, babičky a dědečkové se setkávají v Herlíkovicích. Přijeďte!
PRO DĚTI
— Příběhy z Ježíšova života
— biblická vyprávění pro malé i větší
(dopoledne a večer)
— tvoření, hraní doma i venku, procházky
— poklady a tajemství v lese
PRO DOSPĚLÉ
— Zastavení (nejen Pádem vzhůru)

Přihlašujte se buď e-mailem na adrese
vychova@e-cirkev.cz, nebo poštou:
ÚCK — Oddělení výchovy,
Jungmannova 9, 111 21 Praha 1.
Při přihlašování je třeba u všech
účastníků uvést data narození.
Uzávěrka přihlášek je 20. 3. 2015.
CENA (S UBYTOVÁNÍM VE VILCE/NA OKURCE):

Pobyt povede Lenka Ridzoňová,
farářka v Praze Střešovicích

dospělí

2 420,–

děti 3–12 let

1 770,–

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.

děti 1–3 roky

340,–

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

NABÍDKA: opět platí možnost přijet už v pátek
10. 4. 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

PŘÍJEZD: V sobotu po 14.00
ODJEZD: Vzhledem k tomu, že se hned v pátek
středisko opět zaplní, je tedy potřeba ho během
několika hodin celé uklidit. Proto je nezbytné
naplánovat odjezd tak, aby byly do 10.00
uvolněny pokoje a do 12.00 opuštěno středisko!

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
543 52 Strážné 157
horskydomov@e-cirkev.cz, www.horskydomov.cz
Telefon: +420 499 434 300 nebo +420 499 434 013
Mobilní telefon: +420 604 434 300

