
 

TERMÍN:   
24. – 31. 8. 2013,  
zahájení v sobotu 24. 8. v 15,00 
 
MÍSTO KONÁNÍ:   
Modlitebna CB Křižánky čp. 62.  

GPS 49°41'27.600"N, 16°3'36.291"E  
 
INSTRUKTORSKÝ TÝM:  
Jan Homolka, Petr Asszonyi, Pavel Benák, Da-
limil Staněk, Petr Kučera 
 
PRO KOHO JE URČENA:  
Škola je určena vedoucím a spolupracovníkům 
vedoucích dorostů. Zvláště vhodná je pro začí-
nající vedoucí dorostu.  
  
PŘIHLÁŠKY:  
pošli do 10. 7. 2013  
Na adresu: 
Jan Homolka, J. Ježka 763, 541 01 Trutnov,  
email: jan.homolka@volny.cz, tel: 777 559 235 
 
CENA: 1 150 Kč, pro členy DU 1 050 Kč,  
pro kolektivní členy DU 1 100 Kč 
Úhradu proveďte do 15. 8. 2013 
na č.ú 166193236/0300 
var. symbol: první část rodného čísla 

Co čeká účastníky: 

ZÁKLADY PRÁCE S DOROSTEM  
Smysl a cíl dorostové činnosti ♦ Osobnost vedoucího dorostu 
♦ Odpovědnost vedoucího ♦ Schůzky ♦  Výlety ♦ Praktické 
dovednosti ♦ Historie práce s dorostem  

POVOLÁNÍ DO SLUŽBY KRISTU  
(osobní  přemýš lení a proži tkové hry)  

Osobní zamyšlení nad svým vztahem k Bohu ♦ Prověření mo-
tivů, zdatnosti a schopností ♦ Svědectví o povolání k práci 
s dorostem a o radosti z ní ♦ Čas k přemýšlení o sobě sama a 
k modlitbám  

JEDINEČNOST VĚKU ODRŮSTAJÍCÍHO DO-
ROSTENCE  
(semináře a proži tkové hry př i  k terých j im vše dojde) 

Jak nepromarnit tento jedinečný čas – tajemství labutích dnů ♦ 
Co předchází tomu, než se stanu vedoucím ♦ Čím mohu po-
moci a čím jsem důležitý svému vedoucímu ♦  Kde se nachá-
zím  na čáře času 

CO DÁLE ČEKÁ ÚČASTNÍKY RÁDCOVSKÉ 
ŠKOLY 
Předávání zkušeností starších vedoucích u večerních ohňů ♦ 
Společenství podobných odrostenců ♦ Dobrodružná výprava  

PŘIHLÁŠKA — poslat emailem:  

Jméno:               Adresa: 

Telefon:                          Email:   

Věk:                                             Sbor 

PRO DOROSTENCE 
• Je ti méně než sedmnáct (a víc než patnáct) a máš chuť pracovat s dorostem? 
• Odrostl jsi dorosteneckému věku a chceš pokračovat jako vedoucí? 
• Hledáš Boží povolání pro práci s dorostenci? 

PRO VEDOUCÍ A KAZATELE 
• Jsi kazatel a máš ve sboru odrůstající dorostence a chceš je zapojit do práce? 
• Jsi vedoucí a máš dorostence, kteří nemají vyjasněno své místo ve službě? 

PAK TĚ ZVEME NA 14. ROČNÍK 
RÁDCOVSKÉ ŠKOLY DOROSTOVÉ UNIE — 1. stupeň 

RÁDCOVSKÁ 

ŠKOLA 1 
Motivační kurz 

 


