
Mezigenerační setkání sborů v Daňkovicích a ve Sněžném  

aneb „Seznamte se“ 

Akce je podpořena z grantového systému ČCE – Mikroprojekty pro budování sborů a misii 

 

Místo konání: Křižánky, komunitní centrum Stodola 

Termín: 17. – 18. září 2021 

Účastnický poplatek: dobrovolný, pro přespávající děti 100,- Kč / os. 

   (bude se vybírat při příjezdu) 

Doprava na místo: individuální 

Na akci je nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do pondělí 13.9.2021! 

Způsob přihlášení: 

Vyplněnou přihlášku můžete poslat elektronicky na email radkahavlickova@seznam.cz , vhodit do schránky 

(Sněžné 159) nebo předat osobně Radce Havlíčkové či Martině Kadlecové 

Těšit se můžete na: setkání s novou farářkou našich sborů, sestrou Martinou Kadlecovou a její rodinou, 

posezení s přáteli, občerstvení, program, táborák, upomínkový předmět 

Na co se mohou těšit děti a mládež: pohybové hry a aktivity, večerní a ranní pobožnost, zpívání s kytarou, 

táborák, noční hru (stezku odvahy), sporty, tvoření, přespávačku ve Vzdělávacím centru Křižánky, sobotní 

pěší výlet, odměny a ceny v soutěžích, upomínkový předmět 

 

Program: 

Pátek - od 16,00 sraz, ubytování dětí, zaplacení účastnických poplatků 

Společný program pro děti i dospělé: 

17,00 – 18,00 krátká pobožnost, podvečerní blok, poděkování našim administrátorům Markétě 

Slámové a Ondřejovi Rumlovi za jejich působení v našich sborech, beseda s Martinou Kadlecovou a 

její rodinou 

18,30 – 21,30 večerní blok, táborák 

do 22,00 ukončení pátečního programu 

 

Sobotní program pro přespávající děti: 

kolem 8,00 budíček, snídaně 

9,00 – 11, 30 dopolední blok 

12,00 oběd, polední přestávka 

13,00 – 16, 00 pěší výlet 

16,00 – 17, 00 úklid, ukončení, odjezd (individuální) 

 

S sebou: špekáček, pečivo či něco k opékání na večerní táborák, dobrou náladu, a pokud budete mít čas a 

chuť třeba něco upéct, budeme rádi, když se s námi budete podílet na občerstvení. Děkujeme! 

Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat! 

Radka Havlíčková, tel. 776 08 98 97, e-mail: radkahavlickova@seznam.cz 

mailto:radkahavlickova@seznam.cz


Přihláška pro účastníky pátečního programu (nepřespávající) 

 

Jména všech účastníků pátečního programu: 

 

_____________________________________ ________________________________________ 

_____________________________________ _________________________________________ 

 

Přihláška pro přespávající děti a mládež 

 

Tímto přihlašuji své dítě / své děti na sborové setkání v Křižánkách, které se koná ve dnech 17. – 18. září 2021. 

Byl(a) jsem dostatečně informován(a) a souhlasím s organizací a programem pobytu. Jsem obeznámen(a) s tím, že 

fotografie z pobytu budou uveřejněny na webových stránkách ČCE Sněžné, a souhlasím. 

Organizace a dohled nad dětmi:   Martina Kadlecová, Radka Havlíčková 

    (budeme rádi, když nám v tomto pomůže i někdo z mládeže) 

Ubytování: zajištěno ve Vzdělávacím centru Křižánky 

S sebou: vhodné sportovní oblečení a obuv, karimatku, spacák, hygienické potřeby, špekáčky a pečivo na večerní 

opékání (hořčice / kečup budou zajištěny), drobné kapesné, oblíbeného plyšáka / hračku na noc, léky (pokud dítě 

pravidelně nějaké užívá), sportovní láhev na pití, malý batůžek na svačinu a pití na výlet 

Jména dětí: _______________________________ _______________________________ 

 _______________________________ _______________________________ 

 

Zde prosím uveďte případné alergie dětí, zda dítě pravidelně užívá nějaké léky nebo jakoukoli další informaci, která 

by nám pomohla při hlídání Vašich dětí: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Kontakt na rodiče: matka___________________________ otec___________________________ 

Přihlášku odevzdejte co nejdříve, nejpozději však do 13. září 2021!  

 

Dne___________________ v ______________________. 

 

Za rodinu: ______________________ 

   (podpis) 


