YFJ 2018
•

Doklady: občiansky preukaz a vodičský preukaz (kto má), zdravotný preukaz

•

Štúdium a vzdelávanie: Biblia

•

Hygiena: hygienické potreby, uterák (ručník), niečo na ručné pranie

•

Oblečenie a topánky: na výlety a šport, do terénu a medzi ľudí a na sobotu
PS. celý mesiac bude k dispozícii aj telocvičňa
PS. trička by NEMALI obsahovať nevhodné nápisy a prosíme dievčatá, aby nemali veľmi veľké
výstrihy, prípadne veľmi krátke sukne a pod. (verím, že to nemusíme vysvetľovať prečo)

•

Pravidlá: pozorne si prečítajte ešte raz tieto pravidlá http://www.yfj.cz/pravidla/ ... tak veľmi
to prospeje nám všetkým a tým pádom hlavne pre službu, pre ktorú sme sa rozhodli konať

•

Ostatná výbava: slnečné okuliare, pláštenka (dáždnik), nabíjačka, malá predlžovačka

•

Zdravie: osobné lieky, prípadne potraviny na špeciálnu diétu

•

Hudba: hudobný nástroj (kto môže nech zoberie)

•

Výbava na stravovanie!!! každý si donesie vlastnú misku (ešus), príbor a pohár/hrnček.
Ideálne niečo, čo sa nerozbije. NEZABUDNÚŤ na 100% !!! (umývať si to budete samostatne).

•

Pranie oblečenia: budeme sa snažiť zabezpečiť pomocou ľudí zo zboru

•

Tričká Dotkni sa neba: tí, ktorí boli minulé roky na YFJ, prosím zoberte si aj tričká s nápisom
Dotkni sa neba alebo Dotkni se nebe z predošlých ročníkov

•

K dispozícii bude tiež: žehlička na oblečenie, sušiak, doska na žehlenie
UBYTOVANIE, STRAVOVANIE

•

POZOR – tento rok sú 2 miesta na ubytovanie. VEĽMI pozorne čítať !!!
1. Prvé tri dni, tj. od

5. – 8.7. budeme ubytovaní na ZŠ Elijáš, Baarova 360, Praha 4,

https://www.elijas.cz/dulezite-odkazy/kde-nas-najdete
2. Následne, tj. od 8. –

29.7. budeme ubytovaní na ZŠ Ohradní 49/1366, Praha 4,

https://www.zs-ohradni.cz
•

Čo na spanie: je nutné, aby ste si priniesli vlastný spacák, (prípadne periny), vankúš/polštář
(kto chce), plachtu (prostěradlo). Matrace budú k dispozícií. Môžete si priniesť aj vlastnú
karimatku, prípadne matrac.

•

Stravovanie: jedlo bude výdatné a chutné (bude bez mäsa). V prípade špeciálnych diét si to
prosím kontrolujte samostatne + si zoberte nejaké veci z domova.
FINANCIE a PREHLÁSENIE ÚČASTNÍKA

•

Koľko Vás to bude stáť?: vďaka Bohu sa našli opäť ochotní sponzori, ktorí financujú celý
projekt, takže tým pádom máte všetky veci tzv. „zdarma“ (ubytovanie, strava, výlety). Takže
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si vezmite len peniaze na osobné útraty + na cestu domov. Mládežníci zo SR nezabudnite si
zameniť české koruny. Ale zmenárne sú viac menej všade v Prahe i v Kladne.
•

Prehlásenie rodiča alebo zákonného zástupcu: účastníci, ktorí nemajú 18 rokov MUSIA
MAŤ podpísané prehlásenie – viď. ďalšia príloha !!! NEZABUDNÚŤ na 100% !!!

•

Prehlásenie účastníka YFJ a DSN 2018: každý účastník, ktorý už má 18 rokov tiež prinesie
podpísané prehlásenie. Viď. tiež príloha.

•

CESTOVNÉ a ÚRAZOVÉ POISTENIE: v živote sa stávajú rôzne veci a preto je dobré sa poistiť.
Čo sa týka úrazu a bežnej zdravotnej starostlivosti, to sa rieši cez vašu zdravotnú poisťovňu.
Pre ľudí zo Slovenska to v rámci EÚ tiež platí. Ale je dobré mať ešte aj zvlášť poistenie – táto
varianta je na vašom zvážení a zvážení vašich rodičov. Je dobre byť poistený i v prípade, že
spôsobíte niekomu škodu na majetku, alebo niekoho neúmyselne zraníte. Je pravdepodobné,
že máte aj tieto poistenia v rámci celej rodiny alebo poistenia bytu atď. (Nie je to povinné,
ale dobrovoľné).
ČAS PRÍCHODU a DOPRAVA

•

Príchod na miesto činu: vo štvrtok 5.7. medzi 14:00 – 17:00 hod. Následne od 19:00 hod.
bude úvodné stretnutie (vzájomné predstavenie a oboznámenie sa s YFJ 2018). Bude veľmi
užitočné, ak nám napíšte Váš pravdepodobný príchod do Prahy. Píšte Timovi Gurkovi
timo.gurka@gmail.com, mobil: +421 948 759 281. Vďaka.

•

Prvé jedlo bude až v piatok ráno 6.7. (vo štvrtok večer bude pre veľmi hladných len
jednoduché jedlo: chleba, pomazánky a zelenina)

Ako sa dostať na školu?
Varianta A:
Ak pôjdete vlakom vystúpite na stanici HLAVNÍ nádraží a odtiaľ pôjdete metrom „C“ (červená linka)
smer HÁJE. Následne vystúpite na stanici BUDĚJOVICKÁ. Potom nastúpite na autobus smer
BRUMLOVKA a vystúpite aj na zastávke BRUMLOVKA. Tam už budú na Vás čakať naši sprievodcovia
Timo alebo Jakub, ktorých je potrebné vopred kontaktovať.
Pozor! Je potrebné si kúpiť prestupný lístok za 24,- Kč, ktorý platí na METRO aj na BUS, ale trvá len
30 min. Takže ak budete pomalí, tak je lepšie si kúpiť za 32,- Kč J
Pozrite si aj obrazovú prílohu J
Varianta B:
Ak pôjdete autobusom vystúpite na stanici FLORENC odtiaľ pôjdete metrom „C“ (červená linka) smer
HÁJE. Následne vystúpite na stanici BUDĚJOVICKÁ. Ďalej rovnaký postup ako je vyššie.
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Varianta C:
Alebo vás privezú rodičia, prípadne kamaráti priamo do školy.
POZOR – veľmi dôležitá informácia.
Nie všetci prídete v rovnaký čas, tj. vo štvrtok 5.7., preto musíte byť trpezliví, ohľaduplní
a samostatní. Prečo? Lebo pokiaľ máme program, tak nie je možné sa Vám venovať ako vy práve
potrebujete. Uvediem základné príklady:
1. Ak prídete v nedeľu, príďte až po 17:00 hod., pretože budeme niekde mimo školu
2. Ak prídete cez týždeň od 9.7., tj. v pondelok, streda, piatok, tak v tom čase sú DNI ZDRAVIA,
preto je ideálne prísť buď ráno do 10:00 alebo večer po 20:00 hod. Samozrejme výhodou
Prahy je to, že sa budeme počas dňoch zdravia pohybovať na jednom z týchto miest:
BUDĚJOVICKÁ, BRUMLOVKA, PANKRÁC, tak sa jednoducho pripojíte na tom mieste.
3. Ak prídete od 9.7. v utorok alebo štvrtok (neplatí pre štvrtok 5.7.), tak dopoludnia budú
workshopy a od 14:00 hod. ADRA aktivity apod. V týchto dňoch môžete prísť dopoludnia do
12:00 h. alebo až k večeru.
4. Výhodou Prahy je aj to, ak prídete mimo týchto časov, tak večerné prednášky prebiehajú v SC
BETHANY, zastávka Brumlovka, kontakt: http://www.spolecenskecentrum.cz Stačí tam
jednoducho prísť.
Kontakty na nasmerovanie, dopravu a sprievodca zo zastávky Brumlovka 5.7.:
Timo Gurka +421 948 759 281 (hlásite príchod min. 24 hod. vopred)
Jakub Slamka +420 739 719 999
Lukáš Hora +420 775 132 632
PS. Samozrejme, si vezmite veci podľa vlastného uváženia a podľa vašich potrieb. Snažili sme sa len
upozorniť na veci, ktoré by sa Vám hodili.
Ak by ste mali nejaké ďalšie otázky, sme Vám plne k dispozícii.
Tešíme sa na Vás.
Za YFJ tím Juraj, Honza, Ferko a ďalší
Kontakty:
Juraj
mobil pre ČR: (+420) 606 645 544
mobil pre SR O2: (+421) 948 526 722
e-mail: juraj.turoci@maranatha.cz
Ferko
mobil: (+421) 905 895 156
e-mail: kolesar.frank@gmail.com
Honza
Mobil: (+420) 731 119 257
e-mail: libotovskyjan@seznam.cz
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