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Proč to dělají? 
Jo jo – motivy jsou důležité… Hlavním motivem pro členy Kudy-kamu 
je, že jim samotným bylo někdy pomoženo. A když má člověk osob-
ní zážitek, tak to obvykle vede k nějaké aktivitě. Chceme pomáhat 
lidem, kteří to potřebují, a kteří pomoct chtějí.

Pravidelně připravujeme prázdninové kempy. Jsou to například „English week“ nebo multime-diální kemp „Escape“.

Každou neděli pořádáme „Přátelskou bohosluž-
bu“. Je to především setkání s příjemnými lidmi, 
aktuální slovo z Bible, dobrá současná hudba, 
program pro děti, kafe nebo čaj po bohoslužbě.
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Co to je Kudy-kam? Co to jsou za lidi? 

Co dělají? Proč to dělají? 

To všechno jsou správné otázky před rozlože-

ním tohoto info letáku. Pokusíme se na ně co 

nejlépe odpovědět. J

Co to jsou za lidi? 
V současné době tvoří členskou základnu přibliž-
ně 50 lidí, které spojuje křesťanská láska, etika na 
biblických základech nebo taky chuť dělat něco 
užitečného.

Co dělají? 
Na tuto otázku je nejlepší odpovědí celý tento info leták. 
Podívejte se na všechny fotografie a nejlépe poznáte, co 
Kudy-kam dělá. Řečeno slovy stanov, jsou cíle Kudy-kamu 
tyto: 1. pomáhat v obnově a rozvoji morálního, spořáda-
ného, smysluplného života, 2.  vést lidi k poznání a uplat-
ňování křesťanských principů a hodnot, 3. všestranně při-
pravovat pracovníky pro různé oblasti služeb.

V současné době má Kudy-kam přibližně 50 členů.

Podporujeme jednu z našich členek v její práci s dětmi i dospělými v Nepálu.
Každým rokem připravujeme „Půlnoční pod 
štědrým nebem“, na kterou pravidelně přichází 
kolem 1000 až 2000 lidí. Víkendovými akcemi pro taťky a syny podpo-

rujeme zdravé vztahy v rodině. Fotografie 
z akce „Chlapský únik“ .

Na web stránce www.smysluplnyzivot.cz 

se snažíme publikovat „smysluplné názory“.

„Chilren forever“ je naše hudební skupina „nácti-
letých“ produkující atraktivní hudbu.

Co to je Kudy-kam? 
Kudy-kam je občanské sdružení – tedy sdru-
žení lidí, kteří mají nějaký společný záměr, 
přání nebo touhu. Naší společnou touhou 
je, aby se lidé lépe orientovali v životě a vě-
děli „kudy-kam“.

„The Talks“ je klub pro odvážné české lidi ochotné 

mluvit anglicky 90 minut týdně.


