
Kurzy Poušť 2020
EVANGELICKÁ  CÍRKEV  METODISTICKÁ  V ČR

Termín Název kurzu Vedoucí kurzu

24. 6. – 4. 7. Senioři Pavel Hradský 

4. 7. – 11. 7. Týden pro rodiče a prarodiče s dětmi Jana a Josef Červeňákovi

11. 7. – 18. 7. Téma: Spiritualita nejen středního a zralého věku
Pražské sbory 

Ivana Procházková

18. 7. – 25. 7. Mládež (AMM) Ctirad Hrubý

25. 7. – 1. 8. Litoměřice Filip Jandovský

1. 8. – 8. 8. Plzeň Lochotín Pavel Kuchynka

8. 8. – 15. 8. Dětský tábor (6-15) Jitka a Zdeněk Buchtovi

15. 8. – 22. 8. ČCE

22. 8. – 29. 8. Plzeň Lochotín – Mateřské centrum

Kurzy, které pořádá Rada oblasti:

Senioři - 24.6.-4.7.
Týden pro rodiče a prarodiče s dětmi - 4.7.-11.7.

Pražské sbory – 11.7.-18.7.

Způsob přihlášení:
1. Elektronicky na email: poust@umc.cz 
2. nebo přes internet na www.umc.cz/poust
3. nebo řádně vyplněnou a potvrzenou přihlášku odeslat na adresu: 

Evangelická církev metodistická, 28 pluku 15, 101 00 Praha 10

Správce Pouště zařazuje do kurzů podle pořadí došlých přihlášek. Přednost mají přihlášky na celý kurz. Do
přihlášky  uvádějte  telefon,  email  nebo  zpáteční  adresu.  Nedostanete-li  potvrzení  o  přijetí přihlášky,
kontaktujte správce. Telefon: 603 759 998.

http://www.umc.cz/poust
mailto:poust@umc.cz


Kurz pro seniory - 10 dní cena 3300,- Kč/osobu 
Při pobytu kratším než celý běh je poplatek za 1 den 370,– Kč

Kurzovné na kurz 2. a kurz 3.
Základní               2310,–Kč / osobu a týden 
děti od 6 do dovršených 14 let    sleva 25% (1730,-Kč)
děti od 2 do dovršených 6 let             sleva 50% (1155,-Kč)

     děti do 2 let zdarma.

Při pobytu kratším než celý běh je poplatek za 1 den 370,– Kč

Zálohy ve výši 1000,– Kč na osobu a týden zasílejte na konto Pouště: Evangelická církev metodistická – Poušť
u Bechyně 
běžný účet č.: 0702041309 / 0800 [do poznámky platby napište název kurzu]

Při  hromadné platbě za  více  účastníků je  třeba zaslat  jmenný seznam.  Doplatky  vybíráme na  Poušti po
předložení kopie dokladu o zaplacení zálohy. Zde také podepíšete prohlášení o bezinfekčnosti. Děti a mládež
do 18 let musí mít souhlas rodičů či odpovědných zástupců (vyznačí se na přihlášce) pokud nejsou na kurzu
společně. Účastníci ze Slovenska zaplatí celé kurzovné na místě. 
Vezměte si občanský průkaz (pas), kartu zdravotního pojištění, doklad o zaplacení zálohy. Osada je vybavena
pokrývkami a lůžkovinami, je napojena na elektrický proud a má sociální zařízení. Žádáme účastníky, aby
sebou nevozili elektrické spotřebiče (topná tělesa, rychlovar. konvice apod.), neboť máme omezený příkon
elektrického proudu. Do osady je zákaz vodit domácí zvířectvo.

Stravování  začíná  večeří  a  končí  balíčkem na cestu.  Strava 4x  denně.  Pokud neohlásí  účastník  opožděný
nástup alespoň tři  dny předem,  je  povinen zaplatit  200,–  Kč  za  každý opožděný den.  Případné odvolání
přihlášky musí být oznámeno nejpozději 14 dní před nástupem na vybraný kurz, jinak zaniká nárok na vrácení
zálohy. Vrácená záloha bude snížena o manipulační poplatek 40,– Kč. Odhlášení proveďte na adresu správce,
telefonicky nebo e-mailem.

Jak nás najdete: po modré značce směr Radětice až do osady. Výchozí je u nádraží ČD Bechyně.

Každoročně usilujeme zlepšit prostředí. Uvítáme jakoukoli pomoc. Zveme k pomoci a brigádám. Možno zasílat
finanční příspěvky. Děkujeme za každou ochotnou ruku.

                                                
                                                       Správce Pouště Bohumil Opočenský



Kurzy, které pořádají farnosti, AMM nebo SKP:

Mládež AMM - 18.-25. 7.
přihlášky: budou online na webu www.ecmjihlava.cz
platba bude po dohodě s vedoucím kurzu na účet Rady oblasti: 7373737373/2700
vs. 159, do poznámky napište: Poušť 

Sborová dovolená Litoměřice - 25. 7.-1. 8.
přihlášky: litomerice@umc.cz  
platba bude po dohodě s vedoucím kurzu na účet farnosti Litoměřice

Sborová dovolená Plzeň 1 - 1.-8. 8.
veškeré informace a přihlášky: http://lochotin.umc.cz/poust
platba bude po dohodě s vedoucím kurzu na účet farnosti Lochotín

Dětský tábor (6-15) - 8.-15. 8.
veškeré informace a přihlášky budou na webu www.ecmjihlava.cz
platba bude po dohodě s vedoucím kurzu na účet farnosti Jihlava

mailto:litomerice@umc.cz


Evangelická církev metodistická, Ječná 19, 120 00  Praha 2

Přihláška - Poušť 2020

Jméno a příjmení:............................................................................................……………...

Adresa: (telefon)...............................................................................................…………….…..

Datum narození: ........................................................ 

Sbor: .......................................................................

Přihlašuji se na kurz:

Děti, které se zúčastní se mnou:

1) ................................... Datum nar.: …………. 3) ................................... Datum nar.: ………….

2) ................................... Datum nar.: ………….4) ................................... Datum nar.: ………….

Zálohu ve výši               Kč jsem odeslal(a) dne                

složenkou  převodem z účtu č: 
jinak ...................................................

Poznámka: 

            podpis účastníka nebo jeho zákonného zástupce


