
Jarky Herlíkách
aneb jarní prázdniny v Herlíkovicích

Nabídka  a  informace  pro  faráře  či  ordinované 
presbytery ČCE, kteří by byli ochotni za pobyt a 
stravu  pro  sebe  a  svou  rodinu  vést  po  celý 
týden  duchovní  program  pro  rekreanty  z  řad 
církve a udělat bohoslužby v neděli. 

Termíny jarních prázdnin 2012 dle MŠMT:

11.2. - 18. 2. 2012 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jind�ich�v  
Hradec, Litom � � ice, D � � ín, P �erov, Frýdek-Místek

18. 2. - 25. 2. 2012 Krom��íž, Uherské Hradišt�, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-
západ, M � lník, Rakovník, Plze � -m �sto, Plze � - sever, Plze � - jih, 
Hradec Králové, Teplice, Nový Ji � ín

27. 2. - 4. 3. 2012 �eská Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlí�k�v  
Brod, Jihlava, Pelh �imov, T �ebí � ,  Ž � ár nad Sázavou, Kladno, 
Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

3. 3. - 10. 3. 2012 Mladá Boleslav, P�íbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad 
Labem, Chomutov, Most, Ji � ín, Rychnov nad Kn � žnou, Olomouc, 
Šumperk, Opava, Jeseník

10. 3. - 17. 3. 2012

(termín jen pro celé 

skupiny a sbory s 

fará �em – málo sn � hu)

Benešov, Beroun, Rokycany, � e ské Bud � jovice, � e ský Krumlov, 
Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, 
Ostrava-m �sto  

Podmínky pro zájemce:

Farář  by  měl  zajistit  všem účastníkům duchovní  zázemí  hodné  církevního  rekreačního 
zařízení. Na druhou stranu půjde o nabídku zpestření k jinak soukromé dovolené hostů. Z toho by 
měla vycházet také nabídka duchovního, který nemůže nikoho nutit, ale je připraven se svým 
programem ve společenské místnosti. 
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Na začátku pobytu se v sobotu večer před večeří představí všem rekreantům s tím, že jim 
nabízí jakýsi program i rozhovor či svůj čas, bude-li  o toto zájem. Zbytek je na hostech. Tento 
konkrétní program by měl být vyvěšen jako nabídka, která může být zajímavou alternativou k TV 
na pokojích. Cílem je z lidí udělat společenství. 

Brát se přitom musí ohled na rodiče s dětmi, takže program večer začíná poměrně pozdě 
až se děti uloží (cca 20:30). 

Konkrétní náplň práce faráře při pobytu:

• Duchovní zahájení písní a modlitbou při snídani  08:00 – 09:00
• Po snídani hodinový program převážně pro matky s dětmi 09:30 - 10:15
• Píseň a poděkování před obědem 12:00 – 13:00

• Odpolední program zcela na libovůli účastníků – soukromá dovolená

Jeden den nabídnout společný odpolední výlet (zorganizovat a připravit)

• Večeře 18:00 – 19:00
• Večerní program (dle rozpisu) + zakončení pobožností  20:30 – 22:00

• Volná osobní zábava
• 1 x nedělní bohoslužby (neděli po příjezdu)

Požadavky na program:

• Rozpis s programem i jménem vedoucího pobytu bude u všech zveřejněn v jasné 
tabulce předem, aby si každý účastník mohl vybrat nejen podle faráře ale také podle 
programu, který by jej zrovna zajímal. 

• Pokud možno, vytvořit prostor pro sdílení účastníků mezi sebou (práce ve skupinách), 
ale také mezi farářem a účastníky (nabídka osobního rozhovoru od – do?) … atd. 

• Univerzálnost  postavena  na  dialogu  a  různorodosti  programu. Rodiče  s  dětmi 
dopoledne i večerní program s následnou diskuzí a volno pro osobní zábavu) by měla 
mít  přednost,  aby  si  každý  přišel  na  své.  Mládež  může  mít  vlastního  vedoucího 
animátora... 

• Není nutné, aby dopolední program pro matky s dětmi dělal přímo farář, ale pak by 
měl tuto nabídku zařídit jinak (rodiče si neužijí tolik večerního programu)

• Program není povinný, ale jen pro zájemce (zabraná místnost dle počtu účastníků). 
• Program  by  měl  být  nabídnut  také  rekreantům  z  řad  necírkevní  veřejnosti 

ubytované  tou dobou ve středisku současně s vámi.  Myslet při vytváření nabídky také 
pokud možno na ně.

TENTO PROGRAM MUSÍ NEJPRVE ZÁJEMCE ZASLAT KOORDINÁTOROVI 
PETRU CHLÁPKOVI NA E-MAIL A TO CO NEJDŘÍVE !
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Faráři se hradí: 

• farář osobně – pobyt + strava zdarma 
• rodinní účastníci pobytu (pokud obsadí jednu místnost) – pobyt zdarma 
• jídlo si platí jako ostatní účastníci. 
• cestné se nehradí 

Požadavky na zájemce z řad farářů/řek: 

• přihlásit  se  koordinátorovi  pobytů  –  far.  Petru  Chlápkovi  (FS  ČCE 
Vrchlabí) co nejrychleji. Kdo dřív ten dřív...

• Informovat br. Chlápka o všech změnách v programu či termínech včas. 
• představit svou programovou nabídku pobytu (v případě většího zájmu 

organizátorů bude rozhodovat zajímavost programu i schopnost nalákat 
zájemce o rekreaci z řad církve aj.). 

• V případě že se přihlášený vedoucí duchovní nebude moci pobytu osobně 
zúčastnit,  osobně  si  zařídí  za  sebe  včasnou  náhradu  tak,  aby  pobyt 
nemusel být zrušen a spraví o tom koordinátora. 

• 1x Nedělní bohoslužby /na začátku či na konci pobytu/ 

Kontakty na koordinátora pobytů o jarních prázdninách
Petr Chlápek
Českých bratří 112, Vrchlabí, 543 01
e-mail: petr.chlapek@evangnet.cz , chlopin@centrum.cz 
mobil: 604 28 24 97,  774 995 976
skype: chlopin75

Popřípadě vedoucí
Horského domova:

Eva Jindřišková

e-mail: horskydomov@e-cirkev.cz
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