
                  Chceš vyrazit na cestu, která je životem?  
                    

                                                                                                                                                                                 

Kdy: 1. – 21. července LP 2007                                                                         
                                                                                                                     
 
  Kde: Podkarpatská Rus  
               A Bohemka a Veselinovka /Ukrajina/                                                                                               
 
 

Kdo: mládež od 18-ti let a Jirka Klimeš  
                                             A Veronika Palátová 
 
Chceš poznat co v Tobě je? 

 

                                    Chceš najít nové přátele?                                      
 

 

 
Více informací a přihlášky na:  
   cyrus.klimes@seznam.cz 
         604 219 269 
Pracovník pro mládež čce  
 

 
 Chceš  se seznámit s potomky českých náboženských emigrantů na Ukrajině?  
 

 
„Já říkám: Jdi ven do polí, do přírody a na slunce, jdi ven a hledej štěstí v sobě samém a v Bohu.  
Mysli na krásno, které se neustále rodí v tobě a kolem tebe, a buď šťastný…“ 

                                                                                                   GO EAST YOUNG MEN! 
 



 

 

 

 

 

PŘEDBĚŽNÉ INFORMACE 

 

-   jedná se o cestu skupiny cca 15-ti účastníků starších 18-ti let 

- první část naší cesty /1 týden/ strávíme na poloninách Podkarpatské 

Rusi /polonina Bliznica a Bratskaja/ 

- v druhé části pojedeme nějaký ten kilometr dál na východ do dvou 

českých vesnic – Bohemky a Veselinovky, jejichž obyvatelé jsou 

potomky českých pobělohorských emigrantů – tedy evangelíci. 

V těchto místech se dodnes mluví česky a slaví evangelické 

bohoslužby 

- v těchto vesnicích zůstaneme cca 14 dní. Ubytováni budeme 

v rodinách a zkusíme si život na ukrajinské vesnici, pomůžeme 

s prací na poli, výukou češtiny, poznáme jiný životní styl a jiné 

hodnoty a zamyslíme se nad těmi vlastními 

- zájemci si můžou udělat výlet do Oděsy  

- přesunovat se budeme převážně veřejnou dopravou /poznáme tedy 

také jinou kulturu cestování…/ 

- při přípravě této cesty se jako skupina jednou či dvakrát sejdeme 

- cena bude stanovená do konce února – bude se pohybovat v řádu 

tisíců, takže nemějte strach 

- smyslem celého putování a pobytu v českých vesnicích je především 

poznat krásná místa, zajímavé lidi a odlišnou kulturu. Ale také 

pomoci druhým , poznal lépe sám sebe a to všechno ve společenství 

těch, kteří jsou s Tebou na cestě… 

- ppppřihlaš se prosím nejpozdihlaš se prosím nejpozdihlaš se prosím nejpozdihlaš se prosím nejpozději do 28. února 2007ji do 28. února 2007ji do 28. února 2007ji do 28. února 2007    

                                                                     S pozdravem Jiří C. Klimeš, SPM 

                                                                                cyrus.klimes@seznam.cz 
                                                                                          604 219 269 



 

 

 


