
 
 
 
Milí přátelé, 
zdravím vás a posílám vám další newsletter plný novinek a informací. Věřím, že vás zaujmou! 
  

1)     Webinář Co nám funguje v online světě 
Jsem ráda, že vás zaujala myšlenka potkávat se online na Zoomu! Máme pro vás máme první 
vlaštovku v podobě webináře zaměřeného na práci s dětmi v online prostředí v době vládní 
karantény. 
Seminář pořádáme společně s RoyalRangers, hostitelem na Zoomu bude Petr Walach, a bude 
zaměřen jak na práci s menšími, tak většími dětmi. Budeme si povídat, co pro děti děláme online, jak 
se setkáváme a co se nám osvědčilo. Seznámíme vás se zajímavými nástroji, radami a tipy, co můžete 
vyzkoušet a kde hledat další inspiraci. Své zkušenosti popíšou velitelé hlídek RoyalRangers a já za 
mateřské centrum Kidztown. Na závěr bude možnost se ptát a diskutovat. Budeme moc rádi, když 
s námi budete také sdílet, co funguje vám a jaká je vaše zkušenost. 
Zveme srdečně všechny vedoucí pracovníky i vedoucí nedělních programů. 
  
Seminář proběhne online v aplikaci Zoom: 
v pátek 12. března, od 18 hodin, v délce do 90 minut 
Vedoucí pracovníci obdrží e-mail s odkazem pro připojení k webináři automaticky. 
Ostatní prosím o přihlášení e-mailem na mou adresu, abych věděla, komu odkaz poslat. 
Seminář je zdarma. 
Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/3688624577853374/ 
  
  

2)     Letní programy 2021 
I když je situace nejistá, stále plánujeme letní programy pro naše děti a pro celé rodiny. Určitě 
plánujeme Duchovní soustředění, na kterém se s mnohými z vás potkávám už léta. Letos bude 
zkrácené na 4 dny, tedy 3 dětské programy. Pokud máte zájem sloužit u dětí, mohu pro vás zajistit 
potvrzení, protože máte nárok na 5 dní placené dovolené navíc. Bližší informace vám budu posílat 
průběžně. Znovu budu mít na starosti dětský program a spolu se mnou také Jana Cmielová, která se 
stará o vaše děti také během KristfestFamily. Seznámíte se i s dalšími lidmi, kteří se pracují s dětmi a 
určitě to bude hezký čas. 
Duchovní soustředění sborů AC, Hotel Dlouhé stráně v Koutech nad Desnou, 14. - 18. 7. 2021 
Víceinformací: https://apostolskacirkev.cz/pripravujeme/duchovni-soustredeni-sboru-ac-hotel-
dlouhe-strane-14-18-7-
2021?fbclid=IwAR0OUnB3TeF87LXxGj59sHXHVbGJtZcGkEPECSdZvv3LqzG1cVZ06kAer28 
Registrace: https://www.acregistrace.cz/akce/126 
  
Pokud to situace dovolí, s nadšením se potkáme na zmiňovaném KristfestuFamily. (Prostě si letos 
s Janou střihneme společné prázdniny a určitě bychom se chtěly vidět i s vámi.) 
KristfestFamily je mezidenominační festival, který má za cíl oslovit, motivovat a propojovat 
manželské párů a rodiny. Chceme vytvořit místo, kde páry a rodiny načerpají síly fyzické i duchovní, 
budou mít společné zážitky a zarelaxují spolu. Děti mají bohatý program a je zajištěno hlídání v 
průběhu hlavních programů. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Letos se bude konat 28. 7. - 1. 8. 2021, v rekreačním středisku Immanuel, ve Žďárských vrších, na 
pomezí Pardubického kraje a kraje Vysočina. 
Registrace pro účast již probíhá. Vše se dozvíte a registrovat se můžete na www.kristfest-family.cz 
KristfestFamily si můžete také „lajknout“ na Facebooku: www.facebook.com/kristfestfamily 
  
Biblická soutěž 2021 
Držíme vám palce v letošní Biblické soutěži, která právě začíná! 1. kolo bude 6. – 13. března 2021 a 2. 
kolo 10. dubna 2021. Bude to fajn akce jako každý rok. 
Pro ročník 2022 nás zajímají vaše podněty a zpětná vazba: Uvažujeme také o variantě pro děti, 
kterým se zdá současná úroveň náročná nebo je pro ně z jakéhokoliv důvodu dojezd daleko do 
pořádajícího města komplikovaný. Jaký je váš názor? Jaké máte nápady na zlepšení podoby Biblické 
soutěže? 

  
Pět dnů dovolené navíc pro dobrovolníky 
V rámci novely zákoníku práce schválili poslanci 29. května 2020 pět dnů placené dovolené navíc pro 
dobrovolníky, kteří působí jako vedoucí na táborech a akcích pro děti a mládež. Novela již platí. 
Podmínkou pro čerpání pěti dnů dovolené je bezplatné soustavné působení v organizaci minimálně 
po dobu 1 roku (dokládá se potvrzením). Konečné rozhodnutí na udělení dovolené zůstává (stejně 
jako u běžné dovolené) na zaměstnavateli, který dovolenou nemusí dát např. z vážných provozních 
důvodů. 
Všechny informace jsou na tomto odkazu na webu České rady dětí a mládeže: 
http://crdm.cz/clanky/aktuality/pracovni-volno-souvisejici-s-akci-pro-deti-a-mladez-od-2021-
placeny-tyden-rocne/ 
  
Jsem moc ráda, že jste reagovali na minulý newsletter! Přála bych si právě, aby šlo o obousměrnou 
komunikaci. Prosím, pokračujte dál! Napište mi, co vás zaujalo nebo co vám v newsletteru chybělo. 
Napište, jak se vám v tyto dny daří vaše práce s dětmi a co by vám pomohlo ze strany ODAC. 
  
Sledujte Facebook a Instagram Služba dětem AC, ať jsme ve spojení průběžně. 
  
Přeji vám hezké předjarní dny, 
  
Bc. Miroslava Smetanová 
Odbor dětí Apoštolské církve 
  
https://odac.apostolskacirkev.cz 
https://www.instagram.com/sluzbadetemac/ 
https://www.facebook.com/sluzbadetemAC 
 
 


