
19. ročník

Letní biblické školy v přírodě

9. - 15. 7. 2016 | Kemp Jordán u Oparna

Přednášející a program
 
Doc. Jiří Beneš, Th.D. (vedoucí katedry biblistiky na Husitské teologické fakultě UK) 
Bude přednášet na téma: Obtížné oddíly knihy Jozue
Doc. Pavel Hošek, Th.D. (docent Evangelické teologické fakulty UK v Praze) 
Bude přednášet na zajímavá aktuální témata: 

• Strach a naděje
• Bible a Korán
• Zákon a milost
• Co je zbožnost a proč je důležitá (nebo není?)
• Muž a žena: ideál a realita
• Největší Čech Karel IV.

Doc.  PhDr.  Vladimír  Suchánek,  Ph.D. (přednáší  na  katedře  divadelních,  filmových a  mediálních  
studií Univerzity Palackého v Olomouci) 

• Promítání filmů s tematikou westernu
• Přednášky – témata budou upřesněna

Petr Vaďura  (kazatel ECM, redaktor Českého rozhlasu) 
Bude pořádat večerní besedy/ přednášky: 

• Vztah muže a ženy a Bible
• a další dle aktuální nabídky

Charakteristika biblické 
školy

Jedná se o setkání převážně křesťanů 
z různých církví (denominací). Sami 
pořadatelé ze sdružení DEN jsou lidé 
z různých církví, takže zde není hlásáno 
denominační učení toho či onoho 
společenství. Někteří účastníci sem jezdí 
dlouhá léta, mnoho dalších přijíždí každý rok 
nově. Panuje zde příjemná, uvolněná a 
svobodná atmosféra, kde si každý z programu 
vybere to, co jej oslovuje a láká. Cílem je, aby 
si zde každý mohl odpočinout a zrekreovat se, 
tedy doslovně znovu-stvořit a odjet domů 
s nově načerpanými silami.

Program celého dne

Dopolední program:
9:00 - 12:30  
* Dopolední přednášky (viz výše)
* Program pro malé a větší děti 
    (3  – 12 let)  –  zatím je  v jednání,  
bude        zajištěn dle možností.

Odpolední program:
13:30 – 18:00  
Zájemcům  nabízíme  odpoledne 
společné  výlety  do  okolí,  sledování 
filmů či volný program.  

Večerní program: 
19:00 - 22:00 beseda/přednáška + film
po 22:00 neformální diskuse



Cena
Uvedené ceny platí pro kemp Jordán. V Černodolském mlýně 
a  penzionu  Oráč jsou  ceny  vyšší.  Konkrétní  ceny  jsou 
uvedeny na internetových stránkách.

Pro dospělé a děti od 13 let: 2 400,- Kč
Pro děti od 6 do 12 let včetně: 2 100,- Kč
Pro děti od 3 do 5 let: 1650,- Kč
Pro  děti  0-2  roky  včetně:  zdarma  bez  nároku  na  lůžko  a 
stravu

Neobsazené lůžko na chatce či v pokoji: 300 Kč 

V  ceně  je  zahrnuto  ubytování  v  chatkách  či  zděných 
budovách v prostorách kempu Jordán, plná penze, lůžkoviny, 
rekreační poplatek a náklady na organizaci programu na celý 
pobyt.

Jeden účastník platí max. jedno neobsazené lůžko navíc.
Lze přijet na kratší dobu, cena na jeden den je poté 420,- Kč. 

Individuálně lze domluvit i pobyt bez stravy, či s částečnou 
stravou.

Slevy:
Pro přihlášené do 30.4. sleva 10 %.
Pro přihlášené do 15.6. sleva  5 %.

Domácí zvířata
Do  kempu  Jordán  lze  vzít  domácí 
zvířata  s sebou  bez  příplatku.  Do 
penzionu Oráč a Černodolského mlýna 
s příplatkem. Prosíme,  aby  účastníci 
nebrali  domácí  zvířata  na  přednášky. 
Děkujeme.

Informace a přihlašování
http://www.letni-biblicka-skola.cz/ 

Kroniky  a fotky z LBŠP 2013, 2014 a 2015
http://www.lbsp.cz/ 

Ubytování
V dřevěných  čtyř  a  šestilůžkových 
chatkách  s elektřinou.  Spacáky  zde 
nejsou  zapotřebí,  lůžkoviny dostanete. 
K dispozici  je  i  několik  pokojů  ve 
zděných  budovách  (přednost  mají 
rodiny  s malými  dětmi  a  starší  lidé). 
Zohledněno  bude  pořadí  přihlášek. 
Sociální zařízení (WC a sprchy) jsou pro 
všechny  společné  v hlavní  budově. 
Nabízíme  také  ubytování  v cca  1  km 
vzdáleném penzionu Černodolský mlýn 
a cca 2 km vzdáleném penzionu Oráč.

Kontakty
Standa Zelený 604 615 816 standa.zeleny@volny.cz
Daniel Píš 602 508 218 Daniel.pis@seznam.cz 

Přihlášení na Letní biblickou školu
Na  internetových  stránkách  www.letni-biblicka-skola.cz se  přihlaste  do  přihlašovacího  formuláře. 
Následně vám bude zaslán potvrzující e-mail s bližšími informacemi k platbě.
V případě dotazů nás kontaktujte na níže uvedených telefonech či e-mailech.
Prosíme, přihlaste se co nejdříve. Je to i ve Vašem zájmu. Po 30. 6. 2016 již nemůžeme garantovat volné  
ubytovací kapacity. 

Způsob placení
Převodem na účet předem.
číslo účtu: 196 858 235
kód banky: 0300
var.symbol:  bude sdělen emailem po přihlášení
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