
LETNÍ INTENZIVNÍ KURZ VÝROBY BIBLICKÝCH POSTAVIČEK A PRÁCE S NIMI

Zdravím vás,
posílám Vám informace k letnímu kurzu. Těším se na viděnou! Maru Klašková, tel. 605300466 (při příjezdu zvoňte, příp. volejte). 
Pozor: v objektu je špatný signál.
TÉMA KURZU: andělé v Bibli. Dozvíme se více o andělech, bude možné si anděla vyrobit.
TERMÍN KURZU:

MÍSTO KONÁNÍ:
- Stojanova kolej, Mariánská 9, Olomouc. Dům se nachází v centru Olomouce (na náměstí 5 min. chůze, olomoucké parky také 5min)
- jde o pěkně opravený pavlačový dům, většinou dvoulůžkové pokoje, v domě je uzavřený dvůr s pavlačemi
- v domě je kaple, dílna na šití, kuchyně
DOPRAVA:
- vlakem nebo autobusem do Olomouce. 
- v centru Olomouce právě probíhají velké stavební úpravy, takže doprava k domu je letos složitější. 
Od vlakového nádraží jede výlukový autobus X. Vystoupit je třeba na zastávce “U Dómu” a pak pokračovat pěšky (po levé straně ulice).  Od zastávky je to cca 250m.
- autem - můžete dojet pouze na Žižkovo náměstí. Dál už je nutné jít pěšky. Auto lze zaparkovat za řeku, kde je parkování zdarma - ulice 17.Listopadu, Jiřího z 
Poděbrad, Šmeralova, U Reálky. (autem letos vůbec není možné dojet na Mariánskou ulici, ze všech stran je zákaz vjezdu)
CENA KURZU:
- ubytování - 190 Kč/noc
- účastníci bez ubytování - 50 Kč/den
- strava plná penze - 150 Kč/den
- materiál na výrobu biblických postaviček - cca 220 Kč/kus
- rekvizity - ovce, velbloud, keramické nádoby... Cena dle druhu: 40-450 Kč
S SEBOU:
- materiál na výrobu postaviček: šicí potřeby, jehly, špendlíky, nůžky, nitě
- pokud doma najdete: olovo na botičky (olověné trubky, závaží, těžítka).
- jídlo: plná penze zajištěna (uvítáme, pokud přivezete buchtu či ovoce a zeleninu)
- pokud již máte doma postavičky, tak fotku hotových postaviček (stačí v mobilu)
PROGRAM:
Program je při kurzu výroby biblických postaviček jen rámcový. Každý z účastníků si program staví podle svých možností. Kdykoliv během kurzu je možné si udělat 
výlet do lesa, parku, do centra, apod. Účast na programu je dobrovolná. Obvykle bude dopoledne i odpoledne probíhat šití postaviček. 2x během týdne bude biblická 
práce. Rekvizity je možné si dle návodu udělat na kurzu nebo i doma. Večer bude vždy volnější program – šití postaviček, metodika práce s postavičkami, sdílení 
zkušeností apod. (vezměte si s sebou fotky z Vaší praxe)
Součástí kurzu je i duchovní program. Společná modlitba, možnost společného slavení mše svaté. V domě je k dispozici kaple. Na obou kurzech bude přítomen kněz 
– na prvním kurzu P. Bohuslav Richter, na druhém kurzu P. Petr Chalupa. 

1. termín: 16.-22.7.2017. Kurz začíná v neděli ve 14.30 / příp. v pondělí v 9.00h, přijet je možné v neděli od 13.00h. Kurz končí v sobotu odpoledne. 
2. termín:  22.-28.7.2017. Druhý kurz začíná v sobotu odpoledne ve 14.30h (přijet je možné i od rána) a končí v pátek po obědě kolem 13h. 
Prosím o potvrzení času příjezdu a odjezdu do 12.7. Pokud jste přihlášeni jen na část kurzu, prosím Vás o upřesnění, kdy přijedete a odjedete (je možné kdykoliv 
během dne - potřebuji upřesnění kvůli stravě)
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