dopolední program
so 16. 7.

semináře
11.00-12.30

workshopy
a semináře
14.00-15.45

odpolední program
16.30-18.15

19.30 Zahájení pro veřejnost
LiftUp (CZ)
(koncert)

13.00 Registrace
17.00 Zahájení pro registrované účastníky

ne 17. 7.

9.00-11.00 Bohoslužby
Kázání: „Nespravedlivý
Bůh?“
(Ondrej Kolárovský)

po 18. 7.
út 19. 7.

večerní program
na hlavní scéně
19.45-22.00

večerní program
na alternativní scéně
20.15-22.00
―
„Světlem v hudební branži?
(aneb dobrodružství s
Ježíšem na nejprestižnější
hudební univerzitě světa)“
„Bůh nepřítel“ (projekce
ﬁlmu s besedou s režisérem
Adamem Janatou)

9, 17

Vystoupení hudebních
uskupení

„Víc než vzpomínky“
(Martin Piętak)

„Cześć“ (PL)
(koncert)

8.45-10.15
Skupinky

7, 10, 14

18, 19, 20, 21, 22, 25

„Víc než štěstí“
(Martin Piętak)

„Zespół NSA“ (PL)
(koncert)

9.15-10.15
„Víc si nezasloužíš“
(Pavel Steiger)

1, 3, 11, 15

18, 19, 20, 21, 22, 24, 25,
26

„Víc než náboženství a
charita“
(Martin Piętak)

„Dědek a jeho svět“ (večer
s režisérem Lubomírem
Hlavsou)

Darce (CZ)
(koncert)

„Víc než klub zdravé výživy“
(Martin Piętak)

―

9.15-17.00 Sportovní aktivity
23

st 20. 7.

čt 21. 7.

9.15-10.15
„To si nezasloužíš“
(Pavel Steiger)

2, 4, 6, 16

18, 19, 20, 21, 22, 23, 27,
28, 29

„Víc než spiritualita, věda a
umění“
(Martin Piętak)

„Dobří lidé nejdou do nebe“
(večer s Konradem
Płudowským)

„Spotlight“ (CZ)
(Koncert)

pá 22. 7.

8.45-10.15
Skupinky

5, 8, 12

13, 18, 19, 20, 21, 22, 28,
29

„Víc než změna názoru“
(Martin Piętak)

Večer s doprovodnou
skupinou XcamPu

―

so 23. 7.

9.00 Ukončení programu
Změna programu vyhrazena

1. „Naděje pro bojující s úzkostí nebo depresí“ (Jitka Tobolová)
2. „Ženy slouží ženám“ (Klára Steigerová)
3. „Co Bible (ne)říká o homosexualitě?“ (Václav Chumchal)
4. „Single v církvi“ (Václav Andrš)
5. „Jistota vzácná anebo jak je to s jistotou spasení“ (Jiří Niemiec)
6. „Už nejsem děcko! Važně?! (Jak poznat kde jsem v duchovním růstu?)“ (Boleslav Taska)
7. „Zasługujesz na Bożą miłość! Naprawdę?“ (Marek Londzin)
8. „A co děti, mají si kde hrát?“ (Jan Brtníček)
9. „Přísloví – nejpraktičtější kniha Bible“ (Vítězslav Šťastný)
10. „Korán a Bible“ (Vítězslav Šťastný)
11. „Mýty o pornu“ (Pete Lupton)
12. „Bible proměňuje život muslimů“ (Iva Nováková)
13. „O světle na Sibiři“ (Iva Nováková)
14. „Je těžší anebo naopak lehčí pro křesťana odpouštět? Aneb ne/smíření a ne/důvěra.“ (Aleš Hejlek)
15. „Módní doplňky a trendy víry, aneb chceš být „in“ či „out“, nebo „to“ nazveš pravým jménem?“ (Aleš Hejlek)

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

„Jak vyšlechtit člověka“ (Jiří Holý)
„Nakládání s časem a Boží milost“ (Štěpán Rucki)
„Vyrob si svou placku – button“ (Pavel Turoň)
„Malování na tričko nebo tašku“ (Pavel Turoň)
„Vyrob si svůj náramek z gumiček“ (Pavel Turoň)
„Deskové hry“ (Stanislav Chlebek)
„Xbox“ (Stanislav Chlebek)
„Drony – teorie a praxe“ (Petr Czelok)
„Lépe mít hlavu na krku, než srdce na dlani… úvod do laické první pomoci“ (Roman Sikora)
„Art workshop – malování“ (Debora Chlebková a Karin Krutsche)
„Přijď a zkus akvarelování s Tombow.“ (Jana Kaletová)
„Znáš ilustrovaný lettering s Tombow lihovými ﬁxy?“ (Jana Kaletová)
„How to: barista, feat. Mercy Cafe“ (Michal Gaura)
„Letecko-modelářský workshop“ (Jan Tomala)

