
Začátek pobytu je 7. 8. v základní škole na 

Buttulově ulici. Od 15:00 hodin je možné 

děti předávat do péče vedoucím (prosím 

nezapomeňte kartičku zdravotní pojišťovny 

a vyplněný nástupní list dítěte). Můžete dětem 

pomoci se ubytovat (pokud například přivážíte 

vlastní matraci). Pokud víte, že přijedete později, 

kontaktujte nás prosím. V 16:00 začne představení 

všech dětí a kempový program. V 18:00 přijde na 

řadu večeře. 

Kdy začínáme? A co konec?

Co děti čeká?
Velkým poutačem tohoto pobytu je 

pochopitelně možnost prohloubit znalosti 

angličtiny hravou formou a příležitost 

k celodenní konverzaci s rodilými mluvčími 

z Velké Británie. Čeká nás ale i pěkná 

atmosféra s odpoledními aktivitami (sporty, 

hry, stavění legové Narnie, rukodělná 

činnost) a spousta zábavy i her. 

Každý účastník na začátku dostane 

kempové tričko. 

Co s sebou?
K přespání ve škole je důležitý spacák, 

karimatka (případně matrace) a přezůvky. 

Pro sporty jsou dobré tenisky se sportovním 

oblečením na ven i do tělocvičny. Při 

anglické konverzaci využijeme rodinnou 

fotografii a fotografie toho, co děti rády 

dělají. Seznam dalších věcí: trička, spodní 

prádlo, 2 mikiny, letní bunda, plavky, 

pokrývka hlavy, pláštěnka, batoh na výlet, 

lahev na pití, léky pro dítě (ty, které 

pravidelně užívá + soupis kdy co potřebuje - 

viz přihláška). Určitě je dobré si sebou 

„přibalit“ dobrou náladu. Po domluvě je 

možné dítě na noc vyzvednout (pokud 

chcete, aby spalo doma).

Putování Narnií
Krásný příběh Letopisů Narnie zaujal nejednu 

dětskou duši. Autor tohoto dětského bestseleru, 

C. S. Lewis, byl křesťanem, který dokázal 

srozumitelně napsat velké pravdy do dětského 

příběhu. Chceme se pokusit nejen do příběhu 

Narnie vstupovat a procházet jím, ale také ony 

velké pravdy Letopisů Narnie objevovat i žít.

Telefon: 569 436 130, 737 745 344
E-mail: roman.neumann@cb.cz
www.cb.cz/lavina 
www.cb.cz/hk

Také důležité...
Záměrem celého projektu je motivovat děti pro 

učení se angličtiny. Projekt je z velké části dotován 

různými sponzory a soukromými osobami. Určitě se 

vyplatí pobyt dobře využít… Jsme rádi, že Pán Bůh 

otevřel tuto možnost a můžeme být u toho!

Kontakty Církev bratrská
Horní Krupá 105
580 01 Havlíčkův Brod

Kids English Camp 2011 v Chotěboři

Poděkování Britům

V průběhu kempu nacvičíme s dětmi vystoupení pro 

rodiče a přátele, se kterým bychom rádi vystoupili 

v pátek v 16:00 na konci tábora. Po vystoupení 

bude čas na sbalení věcí a odjezd. Je potřeba si 

děti vyzvednout nejpozději do 17:30 hodin.

Na bohoslužbách v neděli 14. srpna od 9:00 se 

rozloučíme a poděkujeme našim hostům z Velké 

Británie. Pokud můžete, prosíme přivezte děti i na 

neděli, aby se mohly s hosty v klidu rozloučit.


