
Přijeďte i na další akce: Plesem (1. 2.), SOMcup (23. 2.), ČloBrDo (8. – 10. 3.), Brigáda mládeže (12. – 14. 4.), Jarní školka (10. – 12. 5.). Více info na embs.cz. 
 

Program  
Pátek:  
• od 17:00 přijímací kancelář 

  + pomazánkový bufet  

• 19:00 zahájení školky a impulz Davida Juna  

• 19:30 hra „A teď vy!“  

• 22:00 zakončení dne  
• SEM s čajem – možnost přihlášení se do 

         Brněnského SEM (v rámci čajovny)  

• 22:45 film Adamova jablka  
Sobota:  

• 8:15 snídaně  

• 9:00 ranní impulz Jany Skřičkové  

• 9:30 série patnáctiminutovek   
o Ty opravdu věříš všemu, co je napsáno v 

Bibli? (Iva Květonová) 
o Jak může člověk věřit v Boha, když jej dnešní 

věda nezvládne dokázat? (Marek Zukal) 
o Když je Bůh, tak proč je tolik zla a utrpení? 

(Jiří Bureš) 
o Svobodná vůle, Boží vůle… jak to tedy je? 

(Pavel Lazárek) 
o Jak žít život křesťana, aby přinášel ovoce 

a příklad ostatním lidem? (Saša Jacobea) 
• 11:00 dílny  

• 12:30 oběd  
• 14:00 volby do SOMU + 2 video 

 patnáctiminutovky  
• 16:00 sporty  

• 18:00 ztišení  
• 18:30 večeře + zahájení členské schůze 

 Brněnského SEM  
• 19:00 volby výboru Brněnského SEM (členská 

 schůze Brněnského SEM)  

• 19:30 film Lurdy  

• 21:10 debata o filmu  

• 21:15 koncert kapely Od ucha k uchu  

• 22:30 Taneční párty a DJ Pacla  
• SEM s čajem – možnost přihlášení se do 

         Brněnského SEM (v rámci čajovny)  
Neděle:  

• 7:30 snídaně  

• 8:30 bohoslužby  
Po bohoslužbách společné zakončení v kroužku 
u kostela. 

Čajovna  
V čajovně bude možnost klábosit u čaje, hrát 
deskovky, zpívat a tak dále. Najdete ji v horním 
sále kostela. 
otevírací časy: 
 v pátek: 22:15 - 0:45 
 v sobotu: 21:00 - 0:45 

SEM s čajem: v čajovně se můžete přihlásit do 
SEMu a zjistit o něm více informací. Budeme rádi, 
když se zde zastavíte! :-) 

V pátek můžete v rámci čajovny (v kostele) 
shlédnout film Adamova jablka. 

V sobotu po večeři bude promítnut film Lurdy. 
Po něm je možné setrvat v kostele k diskuzi 
o filmu s absolventem oboru filmová věda 
Ondřejem Sabolem, který se zabývá filmy se 
spiritualitou. 

Stravování  
páteční večeře 18:00 - 19:00 kostel (horní sál) 
sobotní snídaně 8:15 - 9:00 kostel (horní sál) 
sobotní oběd 12:30 - 13:30 restaurace Repete 
sobotní večeře 18:30 - 19:30 kostel (horní sál) 
nedělní snídaně 7:00 - 7:45 kostel (horní sál) 

 

Dílny 
Pozor, některé dílny jsou kapacitně omezeny, 
proto se nezapomeňte v sobotu ráno (během 
snídaně) přihlásit na archy vyvěšené v kostele. 

Výtvarná dílna – svíčky z víček od pivíček  

Přemáhá vás touha si něco vytvořit? Tak pojďte 
se SOMačkou Áďou vyrábět ekofriendly svíčky 
z pivních víček! Sraz na faře. 

Diskuzní dílna  

Poletují vám v hlavě nezodpovězené otazníky? 
Nebo si chcete prostě podebatovat 
s přednášejícími a ostatními? Nebo to jen 
všechno poslouchat? V tom případě je pro vás 
jasnou volbou dílna diskuzní! Budeme v horním 
sále kostela přednášce se držte SOMáka Kubana. 
Žonglovací dílna 

Víte, co všechno v sobě skrývá kufr správného 
žongléra? Je toho tam spoustu, od míčků přes 
diabolo, až po šátky a talíře. Láká vás to? Tak se 
nebraňte a nechte se zlákat, rozhodně se něco 
naučíte! Sraz před kostelem. 
Acroyoga  

Chcete se stát na chvíli letcem, psem nebo si 
chcete vyzkoušet pozici prkna či židle? Acroyoga 
je zábavné (nejen párové) cvičení s mírně 
akrobatickými prvky. 
Povede ji SOMačka Hanka s Karolínou 
a proběhne v tělocvičně školy. 
Pracovní dílna 

Dobrých skutků není nikdy dost a práce šlechtí. 
Kdo se chce stát šlechtičnou či šlechticem, jako 
SOMačka Zuzka, připojte se! Sraz před kostelem. 
Máme v plánu šmirglovat a natřít lavici pro 
nedělní školu! 

Pečení s Jitkou  

Je libo upéci nějakou mňaminku? Ostatní vás za 
to v čajovně a v neděli ráno určitě sladce 
pochválí! Držte se SOMačky Jitky, má recepty na 
velký dobroty! Sraz nahoře v kostele. 

Pitvání písní  

Dílna nejen pro mediky! Je na míru ušita přesně 
těm, kteří nechtějí písně zpívat jen tak 
naprázdno. Těm, kteří chtějí vědět, co vše se 
v jejím textu skrývá a o čem se vlastně zpívá. 
Texty budete rozebírat s naší novou SOMáckou 
farářkou Ivou. Sraz v Horním sále v kostele. 

Přijímací kancelář  
Všichni účastníci (nepřihlášení i přihlášení) se 
musí zastavit v přijímací kanceláři. Ta bude 
otevřena dole v předsálí kostela v časech: 
 pátek: 17:00 - 19:00 
 sobota: 13:00 - 14:00 
Případně si prosím odchyťte SOMáka Honzu 
Dědiče. 

Volby  
Kandidátka vzniká navržením kandidátů 
začátkem voleb. Navrhnout je může kdokoliv, 
naším zvykem bývá i krátké představení 
navrhovaného. Ten s navržením samozřejmě 
musí souhlasit. Z každého sboru volí až 
3 zástupci, pokud vás však na školku přijelo 
alespoň 10, pak můžete mít až 4 zástupce. Volí se 
anonymně, napsáním jmen na papírek, volí se 
6 řádných členů SOMu a poté 3 náhradníci. 
Pokud by nebyl daný počet kandidátů zvolen 
nadpoloviční většinou volby se opakují. Výsledky 
voleb jsou poté navrhnuty seniorátnímu výboru, 
který je zpravidla přijme. 
Během voleb uslyšíte ještě dvě video 
patnáctiminutovky. Těšte se na Petra Galluse 
a otázku “Jak je možné, že Ježíšova smrt smyla 
hříchy i těm, kteří se narodili až o 2000 let 
později?” a Kamila Vystavěla a otázku “Jaký je 
teda rozdíl mezi katolíkama a evangelíkama?” 
 

Sporty 
Tanec 
Ochutnávka anglických, skotských a irských 
lidových tanců, které jsou maximálně 
společenské a taky docela jednoduché. Tančit se 
bude v Panském dvoře, odcházet se bude 
společně po volbách. 

Frisbee 
Sport pro všechny, kteří se chtějí proběhnout 
a zaházet si talířem. Držte se SOMačky Zuzky, 
sraz bude před kostelem.  

Fotbal 
Bez možnosti si začutat, to by nebyla ta správná 
Školka! Bude se hrát venku, sraz před kostelem, 
držte se SOMáka Kubana.  

Volejbal 
Bude se hrát v tělocvičně na Citroenu (tam kde 
spíme). Držte se SOMáka Honzy, ten tam s vámi 
po volbách půjde.  

Procházka 
Procházku po Boskovicích povede Adéla 
Rozbořilová. Pokud budete chtít navštívit místní 
synagogu, přibalte si do kapsy 20Kč. Startovat se 
bude po volbách, sraz v kostele.  

Spikeball 
Máte rádi volejbal a baví vás trampolína? Tak to je 
pro vás spikeball sportem šitým na míru! Hrají 
dva páry proti sobě, malý míček se odehrává 
podobně jako u volejbalu, ale stojí se kolem malé 
trampolínky, od které se míček vždy musí ke 
spoluhráči odrazit. Jestli nechápete, tak prostě 
jděte na spikeball!  Sraz před kostelem, držte se 
Honzy Rozehnala. 

Brněnský SEM 
Před nějakým časem jsme založili podjednotku 
SEM, z.s. s názvem Brněnský SEM, z.s. Brněnský 
SEM má za úkol zaštítit akce pořádané SOM 
brněnského seniorátu. Každý správný spolek 
musí mít pořádnou členskou základnu, proto 
bychom Vás chtěli požádat: staňte se členy SEM!  
Těm, kteří se přihlásí ještě na školce bude 
prominut členský poplatek za rok 2018. Využijte 
této akce a staňte se členy SEM ještě dnes! :) 
Oba večery na školce proběhne SEM s čajem. 
V rámci čajovny můžete vyplnit přihlášku a 
dozvědět se podrobnější informace. 

Zdravotník 
V případě zdravotních problémů se obracejte na 
Hanku Průdkovou - 722 020 215. 
S problémy nezdravotnického charakteru se 
obracejte na kteréhokoliv SOMáka. 

Ubytování  
SŠ André Citroëna - náměstí 9. května 2a 
otevírací časy:  
pátek: po konci prog., 23:00, 0:00, 1:00, 2:00 
sobota: 7:45 - 8:15, 11:00 - 14:00 
 23:00, 0:00, 1:00, 2:00 
neděle: 7:00 - 7:30, 10:00 - 10:30 
V sobotu ráno si prosím odsuňte své věci na bok 
tělocvičny, odpoledne se zde bude hrát volejbal. 

Doprava  
Z Brna do Boskovic je to 7 zón  
(zóna 100 + 6 mimobrněnských). 
Cesta TAM: Doporučený spoj jede v 16:30 z Brna, 
přestup ve Skalici nad Svitavou (17:18 - 17:22), 
v 17:29 v Boskovicích. 
Cesta ZPĚT: Stejná trasa; jede každou hodinu 
xx:01. Ve Skalici se přestupuje v xx:08 - xx:12. 
Doporučujeme spoj 11:01 případně 12:01. 

Podzimní školka Boskovice 19. – 21. 10. 
2018 
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