
 

 

    

 

Mládí je božská nemoc,  
z níž se každý den trochu uzdravujeme. 

(Italské přísloví) 

 

 

S politováním vám musíme oznámit, že se schyluje ke konci další 

životní etapy 

 a to 

 

LETNÍ PRÁZDNINY 2012LETNÍ PRÁZDNINY 2012LETNÍ PRÁZDNINY 2012LETNÍ PRÁZDNINY 2012 

 

Již brzy nás opustí po krásných a sluncem prohřátých letních měsících.    
 

Proto nesmíme promarnit poslední dny, hodiny, minuty ba dokonce i vteřiny. 

Seberme tedy všechen svůj úsměv, čas a energii. A obětujme ji pro záchranu posledních 

prázdninových dnů.  

 

Poslední, ne však smutné, rozloučení proběhne 26. – 31.8.2012 na zážitkovém kurzu 

v Bukovině za cenu rovného 1000Kč bez dopravy.  

 

Zván je každý komu není lhostejný konec prázdnin. Každý kdo chce ukázat času, že není 

všemocný a nemůže jen tak smazat nové známé, hromadu zážitků a mnoho inspirace.  

A hlavně každý, kdo je starší 14-ti let a chce ukázat, že rozloučení nemusí bolet. 

Proč tedy jet?  

-> Netradiční program 

-> Nové zkušenosti 

-> Další známí 

Zve a pořádá Orel Jednota Křenovice  

Hlavní vedoucí Martin Holomek  

tel.: +420 776 253 965  

email.: holomek.martin@gmail.com   

Přihlas se prosím co nejrychleji a zaplať zálohu 500Kč do 31. Července ☺ 

Jak, se dozvíš v doplňujících informacích.  



Doplňující informace k zážitkové akci Letní Prázdniny Bukovina 2012 (dále jen projektu Bukovina) 

Informace pro účastníky:  

Ahoj/Čau/Zdarec, dostává se ti do rukou projekt pořádaný pro lidi, kteří chtějí zažít pohodu i nějakou tu fyzickou 
námahu. Nechtějí se nudit, ale zároveň se nechtějí předřít. Nevadí jim zapojit mozek ani tělo. Jsou schopni 

dodržet základní pravidla společenského chování. Chtějí zažít netradiční a pohodovou akci, na kterou by se dalo 
krásně vzpomínat. Musím také upozornit, že se po dobu akce budeme muset držet platných zákonů v ČR, tudíž 
nečekej alkohol či jiné zakázané látky. Ale doufám, že i bez nich jsi schopen/schopna se bavit a tudíž tě nic tak 
malicherného neodradí od účasti ☺ Pod informacemi pro rodiče, nalezneš přihlášku tak ji prosím celou vyplň.  

Pokud máš nápad na nějakou hru, která by mohla obohatit náš program tak neváhej zavolat nebo napsat vedení. 
Termín: 26.8. – 31.8. 2012  Začátek akce: 26.8.2012 v 15:00  Konec akce: 31.8.2012 po 10:00  
Lokalita: Bukovina čp.113, okres Blansko ( asi 500m od vesnice Bukovina, takže klid a soukromí v lese. 

Ubytování ve stanech s podsadou, k dispozici budova obsahující (kuchyň, sprchy, wc, společenskou místnost) + 
Více účelové hřiště s umělým povrchem a hned vedle je les.   

DO 31.7.2012 zaplať zálohu 500kč nejlépe hlavnímu vedoucímu na adrese Křenovice Příční 506 okres Vyškov 
nebo jiné kontaktní osobě (zavolej hlavnímu vedoucímu). Celková cena činí 1000Kč, proto při příjezdu 
odevzdáš už jen 500Kč.        Akce je určena pro věkovou kategorii 14 až 20let  

Prosím přihlas se co nejdříve:   Hlavní vedoucí: Martin Holomek  

  na telefonu  +420 776 253 965 nebo emailem: holomek.martin@gmail.com 

Informace pro rodiče: Dobrý den, předkládám informace k projektu Bukovina 2012 o obsahující odpověď na otázky, kdo tento 

projekt pořádá a jaké sleduje cíle. Praktické informace k akci naleznete ve výše uvedené části pro účastníky. Případné dotazy či 
nejasnosti rádi zodpovíme a vysvětlíme.   
 Naší vizí je vytvořit zážitkový kurz pro dospívající mládež ve věku od 13-ti let. Projekt by měl splnit tyto cíle: 
-> Ukázat mládeži, že výborná akce se dá zažít i bez kapky alkoholu, sexu či jiných omamných látek. (z toho vyplývá naprostý 
zákaz alkoholu i všech ostatních zakázaných látek a patřičná etiketa)  
-> Nabídnout nové přátele, kteří jsou ochotní sdílet výše uvedený názor. (mladý člověk se pak nemusí bát opustit partu, která chlastá 
a kouří)  
 -> Podpořit rozvoj osobnosti, tak aby dospěli v člověka slušného, spolehlivého, chápajícího a vyrovnaného. K tomu slouží i debaty, 
které chceme otevřít v klidových částech programu. Témata debat vybírají účastníci před akcí, tak aby byli pro ně zajímavé.  
    V případě nedodržení daných pravidel ze strany účastníků, jsme připraveni akci ihned ukončit. 
Ve vedení akce budou:  
Martin Holomek (hlavní vedoucí, 21 let) držitel akreditace od MŠMT, která opravňuje k pořádání táborů a zotavovacích akcí a k 
dlouhodobému odbornému vedení dětí a mládeže. Student pedagogické a sportovní fakulty MU Praxe 5let pravidelné činnosti a 
táborů.  
Vojtěch Drápal (zdravotník, 22 let) akreditace od MŠMT k pořádání táborů. Držitel průkazu zdravotník pro zotavovací akce. Student 
fakult právnická a ekonomicko-správní na MU. Praxe 5let pravidelné činnosti táborů  
Petr Banďouch(26 let) akreditace od MŠMT k pořádání táborů, držitel potravinářského průkazu. Zakladatel klubu Cihla. Profesionální 
řidič. Praxe 10let  
Leona Fuksová (21 let) studentka VOŠ sociálních studií. Praxe 5let 
Magdaléna Chytilová (21 let) studentka sportovní a filosofické fakulty na MU (obor psychologie)  
Hana Holomková (kuchařka a pomocný zdravotník, 58 let) pořádání táborů v letech 1997 až 2001  
Josef Holomek (technické zázemí, 61 let) pořádání táborů v letech 1997 až 2001 
Ludmila Bělohoubková (kuchařka, 64 let)  

Pokud by byli jakékoli dotazy tak volejte nebo pište hlavnímu vedoucímu. Můžeme si klidně sjednat schůzku v případě jakýchkoli 
dotazů, či připomínek.   
  S pozdravem hlavní vedoucí akce Bukovina 2012 a klubu Cihla Martin Holomek tel. 776 253 965  

 
S placením zálohy odevzdej i následující předběžně závaznou přihlášku. Do 31.7.2012 díky 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Předběžnězávazná ☺ přihláška na akci Projekt Bukovina 2012 ve dnech 26.-31.8.2012 :   

Jméno  a příjmení: ______________ ___________________  Datum narození:  ___ ___ ______  

Bydliště: _____________________________________ Telefon na rodiče: ______________ 

Telefon a email na tebe : _____________________________   Podpis zákonného zástupce: ________________ 

 

Oboduj body od 1 do 5 pro tebe zajímavá debatní témata. 5bodů = nejzajímavější 

Rodina __ ; Sebepoznání __; Mezilidské vztahy__; Láska a sex __; Náboženství__ ; Lepší návrh___________?__ 


