
 

Vážení rodiče, děvčata a chlapci! 

Letos proběhne v prostorách Základní školy Martina Luthera již 10. ročník Letní biblické školy 

(Vacation Bible School, VBS), a to znovu pod vedením amerických lektorů. Spolu se slečnou 

Jenni Petersen přiletí z USA další dobrovolníci, dospělí i studenti, kteří formou vyprávění, her, 

výtvarných činností a hudebního programu budou účastníky VBS učit vybrané biblické příběhy. 

Program je veden v americké angličtině, ale k dispozici budou i čeští překladatelé. Na VBS jsou 

zvány děti ve věku 6 až 15 let, které budou v době konání VBS zdravé. Během VBS nebudou 

chybět ani pohybové a sportovní aktivity venku a také sobotní celodenní výlet (zváni i rodiče!). 

Pořadatelé zajišťují dětem pitný režim, hygienické zázemí, výtvarné pomůcky (včetně trička na 

potisk), dále pak jízdné a vstupné během sobotního výletu. Rodiče zajišťují dětem stravu 

formou svačiny a vhodné oblečení a přezůvky. 

Cena za účast dítěte je 700 Kč (za dva sourozence 1200 Kč, za tři sourozence 1500 Kč). Částku 

je možné uhradit hotově spolu s odevzdanou přihláškou nebo předem na účet (viz přihláška). 

Týdenní harmonogram VBS 2022: 

Pondělí 11. července 2022: 9 – 15 hod. (děti mohou zůstat pod dohledem do 16 hod.) 

Úterý  12. července 2022: 9 – 15 hod. (16 hod.) 

Středa 13. července 2022: 9 – 15 hod. (16 hod.) 

Čtvrtek 14. července 2022: 9 – 15 hod. (16 hod.) 

Pátek  15. července 2022: 9 – 15 hod. (16 hod.) 

Sobota 16. července 2022: společný celodenní výlet (i s rodiči a přáteli) 

Neděle 17. července 2022: od 10 hod. – vystoupení účastníků VBS při nedělení 

bohoslužbě, rozloučení s dobrovolníky z USA, piknik 

Letní biblickou školu pořádá Sbor sv. Pavla v Plzni (info@luterani.cz) ve spolupráci s křesťany 

z USA. Odpovědné osoby: Ing. Petr Krákora (723237679) a Martin Vršecký, B. A. (777570366). 

mailto:info@luterani.cz


Přihláška na Letní biblickou školu (VBS) 2022 
Prosíme, vyplňte a zašlete/odevzdejte přihlášku pokud možno do 14. června 2022. Přihláška je 

platná až po zaplacení poplatku za účast. Je možné hradit bezhotovostně převodem na účet, 

případně v hotovosti spolu s přihláškou na sekretariátu mise u paní Jarky Boučkové. V případě 

neúčasti dítěte ze zdravotních důvodů bude poplatek vrácen. 

Číslo účtu: 670100 – 2208578775/6210, variabilní symbol: datum nar. dítěte (DDMMRRRR) 

 

Přihlašuji na VBS 2022 své dítě: 

Jméno a příjmení:  _____________________________________ 

Datum narození:  _____________________________________ 

Léky, alergie či jiná zdravotní omezení: 

____________________________________________________________ 

Kontakt na rodiče (zákonného zástupce): 

a) e-mail:  _______________________________________________ 

b) tel. číslo: _______________________________________________ 

Telefonní kontakt na osobu, která bude děti vyzvedávat po skončení VBS 

(pokud se jedná o jinou osobu než rodiče):  

____________________________________________________________ 

Seznámil(a) jsem se s podmínkami pořadatelů VBS 2022 (termín, týdenní 

harmonogram, strava, cena) a souhlasím s nimi. 

 

Jméno:  ________________________________ 

Podpis: ________________________________ 

 

V ___________________ dne ______________________ 2022. 

 

PROSÍM OTOČTE! 



V následujících bodech prosím zakroužkujte odpověď 

(pomůžete nám tím při organizaci): 

 

1- V sobotu 16. července se koná společný celodenní výlet do okolí. 

Vstupné a jízdné jsou hrazeny z ceny VBS. Během výletu bude mj. 

pokračovat výuka angličtiny. Na výlet je třeba vzít s sebou: pohodlnou 

obuv, dostatek jídla a pití, pokrývku hlavy, pláštěnku, kapesné dle volby 

rodičů. Na výlet jsou zváni i rodiče dětí! Rodiče, kteří se nezúčastní, si své 

děti vyzvednou před hlavním nádražím po příjezdu vlaku. Trasa a časy 

odjezdu a příjezdu budou včas upřesněny. 

Hodlám(e) se zúčastnit sobotního celodenního výletu: ANO  NE 

(Účastní-li se více osob, prosím uveďte počet: _____________.) 

 

2- V neděli 17. července proběhne v kapli Sboru sv. Pavla (součást ZŠML) 

od 10 hod. bohoslužba, při které vystoupí také účastníci VBS s hudebním 

a dramatickým programem. Ihned po bohoslužbě bude následovat piknik 

a bude možné popovídat si s americkými dobrovolníky a rozloučit se 

s nimi. Můžete-li, přineste prosím na piknik nějaké malé občerstvení 

(sušenky, chipsy, salát, ovoce, koláč, pizzu, aj.). Nápoje budou zajištěny. 

Hodlám(e) se zúčastnit nedělní bohoslužby a pikniku: ANO  NE 

 

3- Mezi dobrovolníky z USA by k nám mělo dorazit i pět středoškolských 

studentů, kteří pomohou s organizací VBS (jde o tři chlapce a dvě dívky). 

Hledáme pro ně možnost ubytování v rodinách dětí, které se budou VBS 

účastnit. Nemáte zájem ubytovat u sebe na cca 11 dní (7. –18. července) 

rodilého mluvčího AJ, teenagera/ku s dobrým vychováním? 

Napište nám, jen pokud byste zájem měli, příp. o koho (chlapec/dívka): 

____________________________________________________________ 


