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LETNÍ KEMP MLÁDEŽE „POD JEDNOU STŘECHOU“ 
 

Strmilov 7. – 14. 7. 2013 

 
 

Milí účastníci Letního kempu, 

zdravíme vás a posíláme několik informací týkajících se Kempu.  

 

Příjezd 

Kemp začíná v neděli 7. 7. 2013. Ubytování nám poskytla ZŠ Strmilov, Tyršova 366. Počítáme s 
vaším příjezdem během nedělního odpoledne, kdy vás budeme očekávat v budově ZŠ. 

V cca 19 h. začneme večeří ve školní jídelně. Po ní bude následovat od 20 h. společný večer a 
pobožnost. 

Předpokládáme, že se většina z vás bude dopravovat hromadnou dopravou. Autobus 
z Jindřichova Hradce odjíždí v neděli odpoledne v 16:15 a v 17:46. Cesta z Jindřichova Hradce do 
Strmilova trvá autobusem půl hodiny. Jak se dostanete ze zastávky, která je na náměstí ke škole, 
najdete v příloze, kde je mapka. V příloze taky najdou mapku ti, co do Strmilova pojedou autem. 

Pokud se pří cestě na KEMP vyskytnou komplikace, ujedou přípoje, nenadála situace na silnici, 
zavolejte nám, abychom o vás věděli a mohli pomoct situaci vyřešit nebo počítali s pozdějším 
příjezdem! 

 

Spaní 

Je zajištěno ve třech třídách ZŠ. Jedna třída bude jen dívčí, dvě zbývající budou společné. 
Vezměte si sebou spacák, karimatku (nebo matraci) a přezůvky.  

 

 

mailto:info@semcr.cz
http://semcr.cz/


Co s sebou 

Kurz design: pokud máš vlastní notebook, jestli máš nějaké vlastní výtvory a hlavně své nápady. 
Pracovat se bude ve zkušební verzi programu Adobe Creative  Suite (tento program budete 
instalovat na místě). 

Biblicko-tematický kurz: bibli, zápisník, psací potřeby. 

Kurz larpu: sportovní oblečení a obuv (ven i do tělocvičny), papír, tužku. Potřeby pro hry se 
budou vyrábět na místě. 

Divadelní kurz: pohodlné oblečení na cvičení a hraní (aby jste se v tom mohli i válet), pokud 
máte tak žonglovací pomůcky a švihadlo. Pokud máte stolní hru aktivity, romány, básně a příběhy 

Pro všechny: Kromě oblečení a hygienických potřeb také oblečení vhodné pro vybranou dílnu, 
boty do tělocvičny na sport či výlet, plavky, hudební nástroj (pokud na něj hrajete), kapesné atd. 
Nezapomeňte si přibalit kartičku pojištěnce a také svoje léky, pokud nějaké berete. Může se vám 
hodit taky Bible, zpěvník Svítá, psací potřeby a poznámkový blok. Samozřejmě nezapomeňte na 
své osobní doklady 

Důležité!!! Vezměte si sebou svoji vlastní fotku (nejlépe rozměru 9x13) 

Pro nezletilé platí, že s sebou musí přivézt podepsaný souhlas rodičů o účasti na Kempu.  
Předlohu najdete v příloze mailu. 

 

Jídlo 

Stravovat se budeme v jídelně základní školy. Obědy od pondělí do pátku nám připraví místní 
paní kuchařky.  Obědy bohužel nemají vegetariánskou variantu. 

Všechno ostatní – snídaně, svačiny a večeře si připravíme svépomocí a můžeme přizpůsobit i 
požadavkům vegetariánů. Pro pomoc v kuchyni (snídaně, večeře, nádobí) se budou předem 
vyhlašovat služby, do kterých se můžete přihlásit. 

 

Zdravotník 

Kdyby se něco přihodilo a byl by potřeba zdravotník, vyhledejte jakéhokoliv vedoucího nebo 
volejte na číslo 720 176 435 Markétu Pecharovou. Všichni přihlášení jsou automaticky pojištění 
proti úrazu.  

 

Program a informace 

Časový harmonogram celého týdne najdete v tabulce v příloze emailu. Veškeré aktuální 
informace budou průběžně ohlašovány a také umístěny na informační nástěnce. Najdete zde 
informace o dílnách, workshopech, službách a všech změnách programu. Ale mnoho informaci 
najdete už teď na našem webu. 

 

Platba za pobyt 

Děkujeme všem, kteří zaplatili předem na účet SEM v ČR. Kdo z vás zaplatit nestihne nebo 
zapomene, vezměte peníze sebou a zaplatíte na místě (pokud to půjde, informujte nás o tom 
předem emailem na adresu kemp@semcr.cz).  

 



Odjezd  

Kemp zakončíme společnou bohoslužbou v místním sboru ČCE v neděli 14. 7. od 10 h. Ještě 
před ní uklidíme společné prostory základní školy. Bagetu na cestu si připraví každý sám podle 
své chuti u snídaně z připravených ingrediencí. Pro odjezd hromadnou dopravou doporučujeme 
autobus v 11:49. Ty co budou odjíždět autem, bude možnost nechat věcí ve škole a tam je po 
bohoslužbách vyzvednout. 

 

Kontakty 

Jestliže si už teď s něčím nevíte rady, můžete se podívat na webové stránky kempu: 
http://kemp.semcr.cz/2013/ nebo nám napsat email: kemp@semcr.cz či zavolat: 724 258 285. 

 
 
Na setkání a společné zážitky se těší Štěpán Groll & organizátoři kempu. 
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