
WWW.PROGRAM.BRODFEST.CZ
Na tomto webu najdeš vždy aktuální program, včetně popisků jednotlivých bloků.

Pátek 25.10.
19:00 - 21:00 - Hlavní program (KD)
(Slovo: Daniel Fajfr, Chvály: Lévi)
 
Alternativní programy Pátek**:
21:30 - Koncert Fusion (KD)
21:30 - Divadlo Víti Marčíka (Kino)
22:00 - Orientační běh (Atleti v Akci - SA)
 
Sobota 26.10.
7:00 - 8:15 Snídaně (S)
8:30 - 10:30 Ranní program+ (KD)
(Slovo: Daniel Litvan, Chvály: CB Hrádek)
11:00 - 12:00 Semináře A*
12:00 - 14:00 Oběd (S)
14:30 - 15:30 Semináře B*
16:00 - 17:00 Semináře C*
17:00 - 18:30 Večeře (S)
18:30 - 19:30 Jarmark (KD)
20:00 - 21:30 Hlavní program (KD)
(Slovo: Bedřich Smola, Chvály: Noemiracles)
 
Alternativní programy Sobota**:
22:00 - Koncert Noemiracles (KD)
22:00 - Q&A téma LGBT (G)
22:00 - Cesta po 100 letech - Legie (SA)
 
 
 

Neděle 27.10.  
7:00 - 8:15 Snídaně (S)  
8:30 - 10:00 Ranní program (KD)
(Slovo: Marek Macák, Chvály: CB Hrádek)
10:30 - 11:30 Semináře D*
10:30 - 15:00 Sporty
12:00 - 14:00 Oběd (S)
15:30 - 17:00 Štafeta (před SA)
17:00 - 18:30 Večeře (S)
18:30 - 19:30 Jarmark (KD)
20:00 - 22:00 Hlavní program (KD)
(Slovo: David Novák, 
Chvály: Awaken Worship)
22:30 - 23:30 Večer chval s kapelou
Rock Solid Band (KD)
 
Pondělí 28.10.  
7:00 - 8:15 Snídaně (S)  
8:30 - 10:30 Ranní program (KD)
(Slovo: Ondra Svatoš, 
Chvály: Rock Solid Band)
 
Legenda (viz mapa - str. 19)
KD = Kulturní Dům
S = Hotel Slunce
SA = ZŠ Sady
ST = ZŠ Štáflova
G = Gymnázium
 

PROGRAM BRODFESTU

*) Seznam seminářů a jejich rozpis do jednotlivých bloků je hned na další stránce,
anotace k jednotlivým seminářům jsou na stránkách 5-18 (řazeno abecedně podle názvu sem.)
**) Informace o pátečních alternativních programech jsou na str. 3, sobotní jsou na str. 4 
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Koncert Fusionu - Sál KD - 21:30
Na 60 lidí ze třech Fusion skupin (Písek, Tachov a Ústí and Labem) se
dalo dohromady a připravili pro BrodFest speciální koncert. Fusion je
moderní pěvecký sbor pro teenagery založený lokální církví zpívající a
hrající rockovou muziku. Pozor, bude to hlasité!
 
Divadlo Víti Marčíka - Kino - 22:00
Představení Labyrint světa
 
" Myslím, že, co je smyslem života, si musí najít každý sám… důležité je
hledat a nikomu nevěřit, a když říkám nikomu, tak myslím ani mě! Když
jsem já v tom věku byl, v kterém se začíná ukazovat rozdíl mezi dobrým
a zlým, viděl jsem mezi lidmi rozdílné postavení, povolání, práce i
předsevzetí, která dělají. Zdálo se mi potřebné, abych si dobře
rozmyslel, k jaké skupině lidí bych se připojiti měl. Čím víc jsem
přemýšlel, tím víc mi bylo jasné, že bych pro sebe chtěl takový život, v
němž by co nejméně starostí a spěchu, co nejvíce pak pohodlí, pokoje a
dobré mysli bylo. Vyšel jsem a ohlédati se počal, mysle, odkud a jak
začíti.Všudybud a Mámení provázejí Víťu Marčíka labyrintem světa, aby
nakonec nalezl ráj ve vlastním srdci."
 
Atleti v Akci - Běh kostlivce Hnáta - 22:00 vestibul ZŠ Sady
Orientační Běh kostlivce Hnáta na BrodFestu (systém skórelaufu) - v
časovém limitu musíš naběhnout maximum bodů sběrem kontrol na
mapě, některé kontroly jsou pouze body, některé jsou však okořeněny
typicky atleťáckými úkoly. Přijďte v běžeckém!!!

ALTERNATIVNÍ
PROGRAMY
PÁTEK
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Koncert Noemiracles - Sál KD - 22:00
Noemiracles je kapela z Třince. Hraje čistě autorskou tvorbu a stylově
je můžeme zařadit do alternative-pop. Noemiracles na čele s Noemi
Macura mají na svém kontě dva alba "Ponad wszystko" (2014) - v
polštině a album "Návrat" (2018) - celé v češtině. Mezi nejznámější
singly patří "Dokořán", "Být blízko", "Monogram".
 
Q&A na téma LGBT - 22:00 - Tělocvična Gymnázium
Máš nějaký dotaz ohledně tématu LGBT+, který ti nedá spát? Právě pro
tebe bude prostor na Q&A večeru, kde se budeš moci v naprosté
anonymitě dozvědět odpovědi. Večer moderuje Vojtěch Furák a na
otázky odpovídá Marek Macák.
 
Cesta po 100 letech - Legie - 22:00 - Tělocvična ZŠ Sady
Na Sibiř – co je vlastně opravdové hrdinstvíOdmalička slýchala Ina o
velkém hrdinství svého pradědečka Jana v první světové válce. Jednoho
dne však objeví jeho ztracený válečný deník a vydává se s baťohem po
Janových stopách na Transsibiřskou magistrálu hluboko na Sibiř. Na
cestě z Moskvy do Vladivostoku pátrá po zamlčeném rodinném
tajemství, osudech československých legionářů a především objevuje,
že s velkou rodinnou legendou je to celé možná trochu jinak… Pohled o
100 let zpět.Autorské čtení z bestselleru “Transsibiřská odysea” Iny
Píšové.

ALTERNATIVNÍ
PROGRAMY
SOBOTA
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10 věcí, které mě KRAV-MAGA naučila o duchovním životě -
Michael Novotný (Blok B - ZŠ Sady)
Krav-maga je nejúčinnější bojový systém pro boj zblízka. Co má
společného s duchovním životem? Víc, než by si člověk myslel. Seminář,
s krátkými ukázkami praktické obrany, se zaměřuje na 10 základních
principů, které vám mohou pomoci vidět duchovní život z nového úhlu
pohledu.Seminář vede Michael Novotný, advokát a řečník, který se
kromě své advokátní praxe a služby v církvi několik let věnoval
bojovému systému Krav-maga, kdy tento školil i na některých letních
kempech a při jiných příležitostech.
 
Apologetika - David Novák (Blok A - ZŠ Sady)
Asi každý z nás někdy dostal otázku typy "a proč vlastně věříš, když..."
Někdy se nás neptali druzí, ale sami jsme pocítili, že potřebuje svoji víru
nějak obhájit sami před sebou, že nám už prostě nestačí odpovědi typu
"ber to vírou". Tento seminář bude hledat odpovědi na některé těžké
otázky, se kterými se někdy potýkáme my nebo druzí. Dokonce na
otázky, na které vyčerpávající odpověď neexistuje... a navzdory tomu
věříme.
 
Bůh je milostivý, a proto nemusíme nic dokazovat - Bedřich
Smola (Blok A - Gymnázium)
Kolik věcí a problémů v našem životě plyne z toho, že potřebujeme
něco dokazovat. Potřebujeme dokazovat sami sobě, že jsme dost
dobří. Potřebujeme dokazovat lidem kolem nás, že jsme lepší než oni.
Potřebujeme dokazovat Bohu, že si zasloužíme jeho přijetí. Ale
skutečně musíme? Co když svoboda, kterou Bůh nabízí plyne z toho…že
nemusíme jemu ani nikomu jinému nic dokazovat, protože Bůh nám
dává milost bez ohledu na to, jak jsme schopní a jak se nám daří?

ANOTACE SEMINÁŘŮ
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Bůh krizí aneb jak někomu (ne)pomáhat v jeho krizi - Jiří
Jedlička (Blok A - Gymnázium)
Krize jsou běžnou součástí našich životů dle mne oblíbený Boží nástroj.
A my je musíme volky nevolky nějak zvládat. Poté, co jsem byl často
svědkem toho, jak křesťané v dobré vůli (jak jinak) lidem v krizi ještě víc
přitápějí, jsem se rozhodl začít dělat tento seminář. Dozvíte se co je to
krize, jak vzniká, jak ji rozpoznat, co dělat a hlavně co nedělat s
člověkem v krizi. Seminář zahrnuje lekci z Jóba a když budou posluchači
hodní, tak i praktické rady jak se chovat při setkání se sebevrahem a
sebepoškozováním.
 
Církev a LGBT - Marek Macák (Blok D - Kulturní Dům)
Problematika LGBT je v popředí zájmu dnešní společnosti a rychle se
dostává také do hledáčku církve. Hledáme vhodný přístup, realistické a
pravdivé informace a tážeme se jaká je nejlepší forma jak reagovat na
problematiku odlišného sexuálního cítění. Zároveň dnes mnoho
křesťanů řeší jak naložit se svoji vlastní sexuální odlišností, jak ji
správně rozumět a jak na ni reagovat. Na "trhu" je spousta myšlenek,
informací i dezinformací. Pokusíme se společně lépe zorientovat v této
složité problematice a rozlišit, jaké poselství a povolání mají věřící lidé
tváří v tvář výzvě LGBT.
 
Co když mě Bible mate? Pár rad pro čtení. - Tyler Patty 
(Blok A - ZŠ Sady)
Každý dobrý křesťan ví, že má číst Bibli. Ale co když mi to nic moc
nedává? Co když jsem často z toho, co čtu, jen zmatený? Společně se
naučíme pár jednoduchých dovedností, abychom ze čtení Písma dostali
co nejvíce.



Drsná Bible: nejtěžší místa a jak v nich najít Boží srdce  - Tyler
Patty (Blok B - ZŠ Sady)
Bible není jen o lásce, pokoji a radosti. Je tam i spousta těžkých
příběhů, zákonů a proroctví. Někdy se nám může Bůh zdát až příliš
drsný, obzvlášť ve Starém zákoně. V tomto semináři se prokoušeme
jedněmi z nejtěžších míst v Bibli a uvidíme, co nás učí ohledně Božího
charakteru.
 
Duchovní dary v 1K 12–14 - Jiří Bukovský (Blok A - Gymnázium)
První list apoštola Pavla do sboru v Korintu nabízí mimořádný pohled
do života první církve. Celé tři kapitoly toho listu se zabývají otázkou
bohoslužby a místem duchovních darů v jejím rámci. Jak bohoslužba v
rané církvi probíhala? Jakou roli v ní hrály duchovní dary? Co o nich
můžeme říct a co z toho plyne pro nás?
 
Duchovní svět a fantazie: J. R. R. Tolkien a C. S. Lewis - Pavel
Hošek (Blok C - Kulturní Dům)
Jaký je vztah mezi tvořivou fantazií a duchovním světem? A co o tom
říkají dva největší spisovatelé fantasy literatury dvacátého století a
celoživotní přátelé J. R. R. Tolkien a C. S. Lewis?
 
Evropané Evropanům - o misii trochu jinak - Barbora Čížková
(Bloky A,D - ZŠ Štáflova)
Přemýšleli jste někdy nad tím, co je misie a jak si nás Čechy může Pán
Bůh v tomto směru použít? Četli nebo slyšeli jste někdy příběhy velkých
misionářů a zasnili se, že byste si to někdy chtěli zkusit? Během tohoto
semináře si o tom popovídáme. Budeme mluvit o tom, kde misijní pole
začíná, proč je dobrá zahraniční misie, i když doma je tak málo
křesťanů a o tom, jaké možnosti v misii vlastně jsou.Po své první misijní
cestě na Ukrajinu jsem snila o tom, že bych se někdy vrátila na delší
časový úsek. Ale pochybovala jsem o sobě. Jak by si mě, Češku, Bůh
mohl povolat na Ukrajinu na plný úvazek? O 4 roky později jsem se na
Ukrajinu přestěhovala…
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Existuje generační prokletí? - David Novák (Blok B - ZŠ Sady)
Jak moc brát doslova texty v Bibli, že "synové ponesou viny otců"? Může
náš život ovlivnit zlo, které udělaly předchozí generace v naší rodině?
Může na nás spočinout prokletí, které jsme si sami nepřivodili?
 
Fusion a jeho vliv na církev - Fusion ČR (Blok B - Gymnázium)
Fusion je moderní pěvecký sbor, který přivádí mladé lidi do církve.  To s
sebou nese spoustu radostí, ale i starostí. Na semináři se dozvíte
základní informace o Fusionu - se zaměřením na propojení s místní
církví a mládeží. Součástí semináře bude diskuze s Vojtou Furákem a
Ondrou Svatošem, staršími z CB Dejvice a CB Písek, kde mají zkušenost
s Fusionem.
 
Integrita - Tomáš Kolman (Bloky B,D - Gymnázium)
Integrita znamená víc než být slušným věřícím člověkem. Znamená víc
než vnější plastovou sva tost. Znamená být tím, kým tvrdím, že jsem. A
to není žádná sranda, protože už jen tím, že si říkáme křesťa né, toho o
sobě tvrdíme spoustu… Nejde o to, jak věci vypadají navenek, ale co se
skrývá hluboko uvnitř.
 
J.A.K. na mládeži - Jan Rokosz (Blok C - ZŠ Sady)
„Je třeba zvolit si manželku se třemi P, to znamená pobožnou,
počestnou a prozíravou. A jestliže to je možné, pak také pěknou a
peněžitou.“ říká Jan Amos Komenský (J.A.K.) Přestože byl Komenský
učitel, měl vhled do mnoha dalších oblastí života. Jeho myšlenky a
výroky jsou natolik nadčasové, že mohou posloužit i na tvojí mládeži.
Jak je prakticky využít se dozvíš na tomto semináři. (doporučeno pro
vedoucí a týmy mládeže!)
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Jak (ne)číst epištoly? - Peter Cimala (Blok B - ZŠ Štáflova)
Pavlovy listy se dají číst jako poněkud nudný výčet smíš a nesmíš, nebo
jako strhující příběh, ke kterém se budete neustále vracet. Seminář
bude o tom druhém…
 
Jak (ne)ztratit důvěru svých spolupracovníků? - David Novák
(Blok C - ZŠ Sady) 
Důvěra se dlouho buduje a strašně rychle ztrácí. Jak pracovat na tom,
aby ke ztrátě důvěry nedošlo? Jaké jsou zcela klíčové principy pro
vedení druhých a pro spolupráci s nimi? A co dělat, když se spolupráce
ztrácí?
 
Jak odpovědět jednou větou - pouliční apologetika - Jiří Jedlička
(Blok B - Gymnázium)
Někdy se stane zázrak a někdo se nás na něco zeptá ohledně naší víry.
A my bychom měli odpovědět. Ale problém je, že nejsme často
připraveni a že často dostaneme prostor pouze na jednu větu. Na
tomto semináři se dozvíte co je to apologetika, dozvíte se tajemství jak
odpovídat na těžké otázky a prakticky si to procvičíte.
 
Jak se stát z chlapce mužem, kterého ženy obdivují - David Rajca
(Blok C - ZŠ Sady)
Ještě před nedávnem se říkávalo, že když kluk šel na vojnu, tak se z ní
vrátil jako chlap. Ne proto, že by ho tam vyučili být chlapem, ale
disciplína, dobrodružství, komunita a dril (samé příjemné věci) pomohly
formovat jeho charakter. Musí umřít, aby se mohlo narodit něco
nového. Ale jak to aplikovat v dnešní době, kdy jsme zaměření na
komfort, úspěch… Říká se, že muži prožívají krizi. V čem je podstata
této krize a jak ji překonat? O tom a i dalších praktických věcech ze
života bude tento seminář určený pouze chlapům a klukům.
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Jak žít evangelium v každodenním životě? - Petr Dvořáček (Blok
B - ZŠ Štáflova)
Co je to evangelium a co má naše okolí vnímat z našeho života? Proč
potřebuje evangelium vztahy, proč potřebuje lidi, kteří jsou skutečnou
součástí světa kolem nás, nebo také záměrnou lidskou činnost?
Ukážeme si na nejčastější překážky, které bohužel neleží mimo nás, ale
v nás samých. Prozkoumáme nároky, které na nás má Bible, pokud
chceme evangelium skutečně žít nakažlivým způsobem a nechceme
"jen chodit do sboru".
 
Ježíš - Bedřich Smola (Bloky B,C - Gymnázium)
Kdo je Ježíš? Mnoho lidí má svoji představu o tom, kdo je Ježíš. Mnoho
křesťanů si dnes Ježíše představuje tak, aby zapadal do jejich života. Co
o sobě ale říká Ježíš? V Janově evangeliu Ježíš používá 7 obrazů, aby
ukázal na to, kdo skutečně je a za koho sám sebe považuje. Pokud vás
to zajímá…přijďte.
 
Jistota spasení aneb když jen víra nestačí - Jiří Jedlička 
(Blok C - Gymnázium)
Pavel nás učí, že jsme spasení pouze na základě naší víry. Nicméně
dějiny víry ukazují, jak lidé potřebovali a používali stále něco navíc. Na
semináři si projdeme některé tyto "pomocné rakety" do nebe a snad se
i konečně poučíme. Protože jestli mají něco podobenství o nebi
společného, tak že tam bude hodně překvapených lidí.
 
Jsem připravenej? - Tomáš Kolman (Blok A - Gymnázium)
Kdy jste připravení na vztah? Většina lidí je už dávno připravená držet
se za ruce, líbat se na romantické procházce parkem nebo se společně
modlit. Jenže vztah potřebuje celého chlapa, ne jen kluka, kterej si chce
užít skvělej čas s krásnou holkou. Jakej musí být chlap, aby mohl říct, že
je připravenej pustit se do vztahu?
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Jsou evangelia historicky věrohodná? - Jiří Bukovský 
(Blok B - Gymnázium)
Křesťanství stojí a padá s osobou Ježíše Krista. Můžeme považovat
informace v evangeliích za historicky spolehlivé? Jak je ověřit? Co víme o
vzniku evangelií? Máme nějaké jiné zdroje? Jaký obraz Ježíše nám
přinášejí?
 
Křesťan a business - Honza Malý (Blok C - ZŠ Sady)
V dnešní postmoderní době pracuje stále méně lidí v oblasti priméru a
sekundéru, o to více lidí pracuje v terciéru a kvartéru. Mladý člověk tak
má i s ohledem na obecný nedostatek zaměstnanců téměř nepřeberné
množství práce v menších či větších „korporátech,“ ti odvážnější
nepřeberné množství nastartování vlastního podnikání – od lepší fair
trade kavárny, až po vývoj softwaru na míru. Často slýcháme ono
známé, že pokud se chcete prosadit, musíte občas udělat věci, které
jste nikdy dělat nechtěli. Zavřít oči před podvodem, zalhat nebo třeba
vyhodit schopného zaměstnance, který Vám až nebezpečně šlape na
paty… Je tomu skutečně tak? A pokud ano, může být křesťan úspěšný
businessman?
 
Křesťanství před soudem - Michael Novotný (Blok C - ZŠ Sady)
Obstojí vzkříšení Ježíše Krista i při bližším zkoumání? Jsou výpovědi
očitých svědků o životě, smrti a vzkříšení věrohodné? K jakým závěrům
vedou důkazy a fakta? Obstálo by křesťanství před soudem?
Zasedněte na místo soudního senátu a posuďte sami silná i slabá místa
případu. Pokládejte těžké dotazy, uvažte pečlivě všechny okolnosti i
důkazy jednotlivě i v jejich souhrnu a sami dospějte k vlastnímu
verdiktu.
Seminář vede Michael Novotný. Právník a řečník se zkušeností se
zastupováním v soudní síni i mimo ni. Člověk, který s Boží pomocí hledá
upřímné a praktické odpovědi na těžké otázky, které přináší život.
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Mezi učené s tebou: Cimala, Hábl (Blok A - ZŠ Štáflova)
Setkání je určeno pro ty, které to táhne na vysokou školu, které baví
studovat a třeba sní o akademické dráze. Být jako Komenský znamená:
spojovat osobní víru se vzdělaností, udržet si vztah ke společnosti i
lásku k církvi. Seminář bude věnován také rozhovoru o roli křesťanů na
univerzitě.
 
Mluví Bůh skrze Bibli i dnes? Jak slyšet Jeho hlas. - Tyler Patty
(Blok C - ZŠ Sady)
Bůh s námi chce komunikovat. Jakto, že ho často neslyšíme? Jestliže
chceš Bohu lépe Bohu a být oživen skrze Jeho slova, tento seminář je
pro Tebe.
 
Můj život s úzkostně-depresivní poruchou - Panelová Diskuse
(Blok C - Gymnázium)
Život je radost. Je? A co když se něco v našem životě změní a my
zůstaneme na místě, které vůbec neznáme. O vše známé nás totiž
připravila deprese. Slyšeli jsme o ni už témeř všichni. Někteří z nás s ní
žijeme. Jak s ní žít a přežít. O tom i mnohém dalším bude panelová
diskuze.
 
Muž a žena: jak to Pán Bůh myslí - Pavel Hošek
(Blok A - Kulturní Dům)
O tom, co jste vždycky chtěli vědět a báli jste se zeptat ohledně vztahu
mezi mužem a ženou. Jak je to v Bibli a jak je to doopravdy :)
 
Nebe: co nás čeká na druhé straně - Pavel Hošek (Blok B - KD)
Když se řekne nebe, rozhostí se mlčení a rozpaky. Raději změníme
téma hovoru. Vážně nevypadáme jako lidé, kteří se těší do nebe. Nějak
tušíme, že bychom měli, ale nejde nám to. Zdá se, že máme problém :)
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Objevování křesťanství SOUL - Šárka Koníčková 
(Blok A - Gymnázium)
Vidíš kolem sebe nevěřící mladé lidi, spolužáky, kamarády a rád bys jim
řekl o své víře a váháš, jak to udělat? Přijď se dozvědět o tom, jak
předat dobrou zprávu lidem pomocí programů pro mládež Objevování
křesťanství SOUL. Jde o dobrodružnou výpravu Markovým evangeliem
plnou her, videí a diskusí nad Božím slovem. To vše si vyzkoušíme
během semináře. Seminář je vhodný pro všechny ve vedení mládeží a
také pro všechny, kteří chtějí předávat dobrou zprávu o Ježíši
jednoduchým a zároveň biblickým způsobem, a přivádět tak nové lidi
ke Kristu.
 
Objevování učednictví - Šárka Koníčková (Blok B - Gymnázium)
Zajímáte se o učednictví a rádi byste si zopakovali základy učednictví
nebo vedli nově obrácené ke Kristu? Kurz Objevování učednictví
provádí listem Filipským a vede k zamyšlení o tom, jak mohu jako
křesťan růst nebo jak mohu mít ještě větší radost z toho, že jsem
křesťan. Na semináři získáte přehled o tom, co znamená tyto kurzy
pořádat a také si je vyzkoušíte v praxi. Seminář také rozšíří obzory
všem těm, kteří se zajímají o učednictví a chtěli by vyzkoušet nový
nástroj pro vedení Kristových učedníků. Seminář je vhodný pro
všechny, kteří vedou skupinky, dále pro ty, kteří přemýšlí, o tom, že by v
budoucnu chtěli vést skupinku nebo se podílet na jejím vedení.
 
Odpuštění - Daniel Suk (Bloky A,C - Gymnázium)
Ježíš říká "odpouštějte, a bude vám odpuštěno". Nám lidem to moc
nejde - někdo nedokáže odpustit vůbec, a někdo se ještě omluví, že
vrahovi umazal nůž. Možná, že si v sobě něco hýčkáš, něco
bolavého. Možná to potřebuje uzdravit. A možná dobře cítíš, že
zapomenout není řešení. Odpuštění je osvobozující, pojďme ho spolu
hledat.
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Pornografie - Petr Fulier (Blok B - ZŠ Štáflova)
Přednáška je více prakticky a psychologicky zaměřená, méně teologicky.
Co nám pornografie bere, jaké jsou její mechanismy a jak s ní prakticky
pracovat.
 
Pornografie – Co s ní? - Pete Lupton (Bloky A,C - ZŠ Sady)
Pornografie se dnes týká téměř každého člověka. Pokud ne přímo, tak v
mnoha směrech nepřímo. Muži, ženy, mladí, staří, svobodní i sezdaní,
nekřesťané i křesťané, členové církve i její vedoucí s ní zápasí. V tomto
semináři lehce nahlédneme do toho, co se skrývá v jádru pornografie,
ale především se budeme soustředit na praktické kroky, jak bojovat s
pornografií v našem životě, případně jak pomoci lidem kolem nás, kteří
s ní zápasí.
 
Proč, komu a jak dnes říct evangelium? - Petr Dvořáček 
(Bloky A,C - ZŠ Štáflova)
Půjde spíš o workshop, který by měl pomoct uvidět  křesťanství jako
především odstředivou nikoli dostředivou záležitost. Ukážeme si, kde
nalézat hledající lidi kolem nás. Připravíme se na vysvětlení Božího
(evangelium) a osobního (svědectví) příběhu. Prostě se nakopneme.
 
Prokrastinace - Petr Fulier (Bloky A,D - ZŠ Štáflova)
Co je prokrastinace, jak se pozná, jaký je rozdíl mezi prokrastinací a
leností a jaké to může mít dopady na náš duchovní život.
 
Propaganda, fake news a mediální manipulace. Jak být
křesťanem v “post-pravdivé” době. - Inka Píšová 
(Bloky C,D - ZŠ Sady)
Workshop kritického myšlení. Přijďte se naučit rozpoznat manipulaci s
fakty, vyzkoušet si argumentační fauly a debatovat o tom, jak být
“světlem světa a solí země” v době, která tvrdí, že jedna pravda
neexistuje.
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Sex a nesezdaní - Pete Lupton (Blok B - ZŠ Sady)
Bůh stvořil sex. Sex je proto dobrý. Ale Bůh zároveň pro sex vymezil
hranice. Touto hranicí je manželství. Sexuální touhu ovšem zakoušíme
již dlouho předtím, než vstoupíme do manželství. Proč nám Bůh nedal
nějaký vypínač, kterým bychom jednoduše svou sexuální touhu zapnuli
až poté, co se vezmeme? Proč v sobě tuto touhu máme? Proč ji Bůh
vůbec stvořil? A je tato touha dobrá i k něčemu jinému, než že nás
neustále svádí k hříchu?
 
Slova, která mají dopad - Michael Novotný (Blok A - ZŠ Sady)
Mnohým lidem nahání hrůzu už jen samotná představa, že by se měli
postavit před druhé a něco jim říct.  Lidé tedy raději mlčí, místo toho,
aby se naučili slova a jejich velkou moc používat. Veřejný projev má
obrovskou sílu. Může vést k vyvraždění milionů, stejně jako svrhnutí
totalitních režimů, zastavení rasové diskriminace nebo duchovnímu
probuzení. Člověk ale nemusí rovnou měnit svět. Umění, jak použít
slova se hodí i v běžných každodenních situacích, kázáních, vyučování,
prezentacích před spolužáky a spolupracovníky, rozhovorech, v kabině
při důležitém sportovním utkání nebo při obhajobě (ať už u soudu,
kuchyňského stolu nebo ve škole).Jak se naučit mluvit? Jak navázat
kontakt s publikem? Jak způsobit, aby lidé poslouchali a pamatovali si,
co jsme řekli? Jak vést lidi k akci a k rozhodnutí? Jak zvolit vhodný
přístup k projevu v různých situacích?
 
Šikana aneb čas boje a čas pokoje - Daniel Suk 
(Blok B - Gymnázium)
Jsi jiný než okolí? Kvůli víře, koníčkům nebo povaze? Možná až moc
dobře víš, co je to posměch. Možná jsi sám. Možná jsi byl bit. A možná
jsi někdy někomu ublížil ty. Teď nevíš, co s tím. 
Ptáš se proč já?Chceš slyšet, na co jsem přišel, když jsem se vyrovnával
s tvrdou šikanou? Zkusíme spolu hledat, jak se může člověk stát obětí
šikany, jestli může být někdy čas na láskyplný pravý hák, a jak se dá
osvobodit.
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Tanec jako způsob uctívání - Eliška Frčková (Blok C - ZŠ Štáflova)
Pod uctíváním a chválou si především představíme zpívání písní s
chválicí skupinkou. Chválit Boha ale můžeme mnoha jinými způsoby a
tanec je jeden z nich. Na tomto workshopu se budeme zabývat stylem
contemporary, což je současný styl tance, kde se klade důraz na
propojení těla a vyjádření svých emocí. Naučíme se krátkou
choreografii a vyzkoušíme si i improvizaci.
Na workshop s sebou: pohodlné sportovní oblečení. Budeme se
pohybovat i na zemi, proto je ideální si vzít spíše dlouhé kalhoty nebo
legíny. Tančit budeme bosí, takže boty nechte doma :)
 
Taneční workshop - Eliška Frčková (Bloky B, D - ZŠ Štáflova)
Baví vás tančit a nemáte kde a s kým? Tak přijďte na tento workshop!
Náplní bude naučit se choreografii a společně si užít radost z pohybu,
kterou díky Bohu můžeme mít. Čeká nás hodinka plná hudby a tance,
tak doražte všichni, kdo máte chuť si zatančit :)
S sebou pohodlné oblečení a ideálně sálové boty, které nedělají černé
šmouhy (boty nejsou nutné.)
 
Timemanagement – jak zkrotit čas - David Rajca 
(Blok A - ZŠ Sady)
Být hospodářem svého času znamená řídit smysluplně svůj život. Umíte
řídit svůj čas? To poznáte snadno. Stíháte? Máte prioritní úkoly
splněny? Trávíte, máte čas na odpočinek, službu? Nebo neustále
nestíháte, stěžujete si na neúměrné množství práce, kterou je třeba
urychleně vyřešit? O tom a mnohem více bude seminář, který by šlo
také nazvat: Jak hospodařit s časem.
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Vznik kánonu Nového zákona - Jiří Bukovský 
(Blok C - Gymnázium)
Bibli tvoří 66 knih, z čehož 27 připadá na Nový zákon. Proč máme v
Bibli právě tyto knihy? Kdo a kdy je vybral? Co apokryfy? Neztratily se
nám jiné hodnotné knihy? V tomto semináři se podíváme na vznik
kánonu Nového zákona a jeho význam.
 
Vztah mezi rodiči a dětmi - Honza a Káťa Malí 
(Bloky B,D - ZŠ Sady)
Podle statistických údajů se v České republice rozvádí zhruba každé
druhé manželství. To ovšem neznamená, že manželství nerozvedená
jsou bezproblémová a vztahy rodičů a dětí jsou ideální. Vztah rodičů a
dětí nemusí být jen o pravidlech, vynucené poslušnosti a udílení trestů
ze strany rodiče, a naopak jen o vzdoru, nesouhlasu a vlastních
„lepších“ názorech ze strany dítěte. Vztah rodiče a dítěte může být
opravdovým vztahem, jenž je naplněn vzájemnou úctou a respektem.
Takový vztah však není možný, pokud se byť jen jedna strana vztahu
přestane snažit.
 
Základy finanční gramotnosti pro křesťana - David Rajca 
(Bloky B,D - ZŠ Sady)
Peníze jsou tématem, o kterém se v Bibli píše daleko víc, než si
myslíme. Je to možná i proto, že to jak přemýšlíme o penězích,
bohatství a majetku má obrovský dopad na náš život. Na semináři se
budeme zabývat otázkami: co učí Bible, jak prakticky přemýšlet o
financích, jak nenaletět, plánovat, vyznat se v některých pojmech a
produktech... Studoval jsem na VŠ obor „business finance“ a nějakou
dobu jsem se  profesionálně zabýval oblasti finančního poradenství.
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Základy křesťané víry: stručně, jasně, výstižně - Peter Cimala
(Blok C - ZŠ Štáflova)
Čemu křesťané vlastně věří? Jak vyjádřit křesťanské učení stručně a
výstižně? Cílem kurzu je odpovědět na tyto a podobné otázky.
Zastavíme se u „tradiční trojčlenky“, která může být užitečným
vodítkem i dnes. Co znamená chápat a vykládat křesťanskou víru jako
trojí poznání? A to poznání lidského hříchu a bídy, poznání spasení v
Ježíši Kristu a následování, které je založeno na vědomí vděčnosti za
spasení. Kurz má sloužit jako úvod k hlubším úvahám o křesťanské víře.
 
Zažij Fusion na vlastní kůži (Fusion workshop) 
(Blok A - Gymnázium)
Fusion je moderní pěvecký sbor, který přivádí mladé lidi do církve.
Mladí se učí seberealizaci, novým znalostem a schopnostem: zpěv, hra
na nástroj, dirigování, divadlo, tanec a další. Všechno, co se naučí, mají
možnost prezentovat na koncertech.
 
Změň (svůj) svět s Komenským - Jan Rokosz
(Blok B - ZŠ Sady)
Je možné změnit to, co v naší společnosti nefunguje? Pokud ano, kde
začít? Jan Amos Komenský celý život pracoval na nápravě věcí lidských.
Dnes jsme se rozhodli v projektu Komenský 2020 jeho vizi obnovit a
jeho sen naplnit. Přijďte zažít, jak můžete proměnit sebe i své okolí s
Komenským.
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MAPA BRODFESTU

KONTAKTY
Když je něco potřeba...

Zdravotník: 604 201 891
Programový tým: 731 611 973 (programy, semináře)
Vedoucí sportů: 728 926 129
Organizační tým: 773 836 899 (KD, školy, sportoviště)
Poradenský tým: 603 746 055 (modlitby, životní situace)
 A nebo na sociálních sítích...

 

www.fb.com/OdborMladeze              @odbormladeze


