Rodová osada o. s. a centrum Skalka 22 Vás zvou na seminář
projektu „Škola života“
www.skolazivota.net

Hody, hody do provody aneb vítání jara
…a je tady zase tentokráte jarní víkend pro děti, rodiče a další zájemce o „Školu hrou“

28.-30. března 2008, Skalka u Doks (70 Km od Prahy)
začátek v pátek ve 20h., konec v neděli po obědě (kolem 14 hod.)

Pár informací pro začátek …
Tvořivý víkend plný her, zpěvu, tance, zábavy, ale i učení se a tvořivých činností pro děti,
rodiče, učitele a všechny ty, kteří berou rodičovství vážně, ale přitom si rádi hrají.
Učíme se navzájem a spolu - náměty na aktivity vycházejí z českých (nikoliv orientálních)
tradic a jiných slovanských inspirací!
Program pro Vás připravuje Mario Večerek, Martin Másilko, Petr Hradil, své dílny
nabídne několik mladých lektorů z letních škol Haluzické radovánky (viz www.haluzice.cz),
spolutvůrci projektu Návrat koncovky (www.koncovky.cz) a konzultantka centra pro
rodiny s dětmi a mladé páry Insait v Chersonu Světlana Borisenko (Ukrajina).
Vybíráme z programu:
Tancuj, tancuj vykrúcaj – základní kroky lidových a jiných tanců
Pějme písně dokola – lidové a jiné krásné české, moravské, slovenské a ruské písně
Veselý společenský večer plný tance, zpěvu a spontánní hry
Vědomé rodičovství a výchova dětí (pro maminky a tatínky budoucí či stávající) – s hostem
z Ukrajiny Světlanou Borisenko
Návrat koncovky – tradiční hudební nástroj starých Slovanů je opět zpátky, dílna
muzikoterapeutů a bardů Petra Broniše a Pavly Skálové
Rodová osada – aktuální situace v Rusku a co se chystá u nás (již v pátek večer!)
Vítání jara – tvořivá dílna pro děti
a mnoho dalšího ze Slovanských inspirací a podnětných informací pro rodiče a ostatní
dospělé, které je užitečné vědět pro smysluplný život ve společenství lidí
Určeno dětem od 3 do 12 let a všem, kteří si dovolí být dítětem 
V centru Skalka 22 je k dispozici několik pokojů s postelemi, které bychom rádi vyhradili
pro rodiny s dětmi. Proto zavčasu zašlete poplatek za dítě (500 Kč za každé dítě) na účet o.s.
Rodová osada u eBanky 2557156001/2400 a emailem skolazivota@empyrea.net následující
dotazník. I v případě, že dítě nemáte, je postup stejný - 500 Kč zašlete jako zálohu. Zájemci,
kteří se později přihlásí a nebo nevyžadují postel budou spát na pohodlných matracích ve
společenské hale.
V případě jarní slevy je nutno složit zálohu 500Kč na účet o.s. Rodová osada do pondělí
3.3. 2008 (den po družební neděli ).
V ceně je zahrnuto:
ubytování: rodiny s dětmi v pokojích v domě, ostatní účastníci ve vytápěné společenské místnosti
(ve vlastních spacácích) a pronájem prostor centra
strava: vegetariánské jídlo 3x denně (počínaje páteční večeří a konče nedělním obědem)
lektorství dílen
Doprava:
autem: z Prahy směr Mělník, Dubá, Skalka u Doks
autobusem: v pátek 28.3., Praha, Nádraží Holešovice 17:55 – Skalka u Doks 19:40; v neděli 30.3.
Skalka u Doks 15:38 – Praha, Nádraží Holešovice 17:10 (od autobusové zastávky se vraťte a po pár
metrech zahněte doprava, kde po levé straně naleznete dům č. 22)
Dotazník

Hody, hody do provody – 28.-30. března 2008, Skalka 22

1. Přihlašuji sebe/svou rodinu* ……………………………. ……………….(doplňte jméno)
2. Počet účastníků : dospělých ………., dětí ……… věk dětí ………………
3. Kontaktní mail a telefon: …………………………………………………
4. Vyberte variantu ceny, která odpovídá Vaši účasti:
„družební sleva“ *** (do 3.3. 2008)

od 4.3. 2008

1 rodič + 1 dítě**

2000 Kč

2300 Kč

rodina s 1 dítětem (sleva)* *

3200 Kč

3700 Kč

2 studenti (sleva pro 2, nemusí být pár)

2600 Kč

3000 Kč

jednotlivec bez dítěte

1600 Kč

1800 Kč

další dítě

+ 500 Kč

+ 500 Kč

Z poplatku za seminář ……….. Kč uhradím ……... Kč na účet u eBanky
2557156001/2400, zbytek osobně na začátku semináře (jako variabilní symbol uveďte své
datum narození).
5. Přejete si nocovat v pokoji s postelí?

Ano*

Není zapotřebí*

6. Odkud se k nám vypravíte a kdy zhruba dorazíte? ………………………………..
7. Odkud jste se o akci dozvěděl(a)? ……………………………………………………...
8. Ohodnoťte jako ve škole (1-5, 1 - nejvyšší) prioritu svého zájmu o následující:
Rodová osada – nová kvalita života

……

Výchova a vzdělávání (reforma českého školství, nové školy)

……

Domácí vzdělávání, projekt „Rodinné školy“

……

Vědomé rodičovství – mužská a ženská přirozenost, porody, výchova dítěte

……

Informace o slovanské kultuře a původních tradicích v audiovizuální formě

……

9. Sobotní „Veselý společenský večer“ přizpůsobíme interaktivně Vašim představám. Bude
v něm prostor pro vyjádření sebe sama, rodiny či jiné skupiny prostřednictvím hry, tance,
zpěvu a improvizace? Jaká je pro Vás podoba sobotního večera sdílená s ostatními
zajímavá? ...………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Co nám chcete ještě sdělit? ………………………………………………………………….
* nehodící se odstraňte
** dítě do 12ti let, 12 – 15 let hradí poloviční částku slevy pro 2 studenty, tj. 1300 Kč, při věku nad 15 let se
počítá jako jednotlivec, v případě 2 mohou využít studentské slevy
*** sleva platí do dne po družební neděli

Kontakt: Mario Večerek (dotazy směřujte na mail skolazivota@empyrea.net), Jonáš Koukl (tel. č.
724728989), Martin Másilko (tel. č. 737315421)
Všichni zúčastnění na přípravě se těší na další společné setkání během přicházejících jarních dnů
v příjemném prostředí centra Skalka 22.

