LÉTO 2012
S EVANGELICKOU MLÁDEŽÍ
Bože proč?

What is...

29. 6.–  6. 7. 2012 Křížlice

16.– 23. 7. 2012 Herlíkovice

kurz pro starší mládež

Vedoucí: Jakub a Zdeňka Žárští, Ondřej Kolář
Příležitost strávit týden v Krkonoších se stejně starými lidmi. Ondřej Kolář
povede dopolední program „Bože, proč?“, ve kterém dá prostor důležitým
otázkám věřícího člověka. Žárští budou povídat o vzájemných vztazích člověka
a prostředí ve kterém žije. „Kde oikos můj? Ekologie a prostředí pro život.“
Zbyde i dost času na všechny možné druhy zábavy s ostatními účastníky.
Cena: 1700,-/1900,- student/pracující; při přihlášení do 31. května sleva 200,-

Worshop

výroby hliněných omítek

2.– 8. 7. 2012 Šonov u Nového Města n./Met.

Vedoucí: Darina a Marek Bártovi
Workshop pro všechny nadšence do ekologie a ekologické architektury a stavění nabízí Dobrá dědina o.s. a sbor ČCE Náchod-Šonov. Přijeďte aktivně relaxovat v hliněných lázních! Kontakt: hlina.dilna@email.cz.
Cena: 450 Kč na snídani a večeři. Obědy si hradí účastník sám v místním hostinci.

Letní kemp mládeže
pobyt pro mládež mezi 14 a 28 lety

8.– 15. 7. 2012 Strmilov

Vedoucí týmu: Anna Mazurová
Letní kemp mládeže pořádáme letos již podruhé a to opět ve Strmilově. Akce
je určena pro mládež ve věku zhruba 14 –28 let. Každý účastník se zařadí
do jedné ze čtyř hlavních dílen: Biblicko-tematické, Taneční, Fotografické a Přežití. Dále bude na programu každý den výběr zhruba ze tří workshopů, hry, zpěv,
čajovna, pobožnosti, večerníček, sport, hudba, stan setkávání, exkurze, bohoslužby, koupání a další zábava. Více na http://kemp.semcr.cz
Cena: 2 150 Kč, sleva 100,- do 31.5. (pro členy SEM sleva 150 Kč)

Bigbítový kurz
kurz pro mládež mezi 15 a 30 lety

15.– 22. 7. 2012, Křížlice

Vedoucí: Michal Samiec
bicí: Michal Stančík, basa: Rasťo Uhrík, kytara: Hozna Jílek, klávesy:
Lukáš Turek, duchovno: Dan Matějka
Fenomenální akce pro všechny aktivní muzikanty napříč žánry!
Teorie, praxe, harmonie, disharmonie, hra v kapele, hra mimo. K tomu výborná
domácí strava tělesná i duchovní, krásné okolí včetně hřbitova a bungr! Pokud
je ti mezi patnácti a třiceti, pojeď strávit týden s podobně postiženými bratřími
a sestrami!
Cena: 2500,-/2700,- Kč student/pracující, při platbě do 31. května sleva 200,-

6th International Camp for 14+

Vedoucí: Jan Trusina, Milan Janoušek
Chceš poznat nové lidi, nové kultury, nový svět? Více na http://louny.evangnet.cz/
camp. Cena: 1500 Kč pro všechny.

SPEM

Sportovní pobyt evangelické mládeže

kurz pro starší mládež

27. 7.– 3. 8. 2012 Horní Čermná

Vedoucí: Tomáš Groll
SPEM je určen každému, kdo má rád kolektivní sporty a pohyb. Pro účast
na SPEMu není nutné být vrcholkovým či pravidelným sportovcem. Stačí mít zájem o sport a pohyb, neštítit se míče a nebát se třeba se i trochu zapotit. Náplní
pobytu jsou kolektivní a individuální sporty, workshopy o protahování, posilování, zvyšování kondice a hubnutí, společenské hry a filmy se sportovní tématikou.
Cena: 1900/2000,- student/pracující, při platbě do 31. května sleva 200,-

Letní slunečníci
brigáda pro mládež od 13 let

29. 7.– 5. 8. 2012 Horní Krupá

Vedoucí: David Šorm, Mikuláš Vymětal
Na programu bude údržba přírodní stezky „Za humny” a nějaké drobné práce
v areálu centra Slunečnice, Horní Krupá.
Součástí programu je kreativní „sochařská” dílna nazvanou „Archimboldův ateliér” pod vedením kreativního loutkaře Zdara Šorma jr.
Půjde o vyrábění postav „rytířů úvozu” z různých odpadů (PET lahve, kovový
šrot, staré boty apod.) Cílem je vytvořit z odpadů objekty
a v čase sledovat, jak si je postupně „podmaňuje” příroda. Na programu bude
také „Kino v kostele”, pouštění dokumentárního filmu
s ekologickou tématikou (ve spolupráci s festivalem Ekofilm – pouštíme vždy
jeden úspěšný snímek z festivalu). Cena: zdarma

Dřevo – brigáda
brigáda pro mládež od 15 let

24.– 31. 8. 2012 Herlíkovice, Horský domov

Vedoucí: Marie Medková, Filip Ženatý
Relax u fyzické práce v krásném horském prostředí Krkonoš. Připravena je práce se dřevem a další činnosti, které vám vyčistí hlavu od každodenních starostí.
Cena: zdarma

Bližší informace o akcích se dozvíte na mladez@e-cirkev.cz nebo http://mladez.evangnet.cz/ nebo na fcbku Oddělení mládeže.
Přihlašujte se na http://prihlasky.evangnet.cz. Akce připravuje Oddělení mládeže ÚCK ČCE, Jungmannova 9, 11121 Praha 1,
SEM ČR (tamtéž) a jejich spolupracovníci. Na akcích je možnost uplatnit sourozeneckou slevu (info na oddělení mládeže).

