
Zážitky a kreativita v Božích službách!

Quest...



Přemýšlíš, jak zasáhnout a proměnit mladou generaci v České republice?

Pak máme pro tebe skvělou nabídku: QUEST!

QUEST jsou zážitkové a kreativní kluby, které využívají zážitky nejen jako kontaktní 
akci, ale současně jako způsob, jak zasáhnout lidská srdce. Využívají prvky jako divadlo, 
larpy (hry v rolích), psychologické aktivity, storytelling, arte a další kreativní činnosti.

Stručně, o co jde:
QUEST má charakter kontaktní a inspirační služby umožňující církvím navazovat a bu-
dovat vztahy s novými lidmi na bázi silných společných zážitků a následných přirozených 
diskuzí. Inspiračním aspektem se rozumí duchovní přesah v rámci témat pro hry nebo 
diskuze, v rámci osobních rozhovorů, reflexí na hry apod.

Podobné aktivity organizované křesťany běží v Ostravě už přes 10 let a každoročně přináší 
desítky až stovky nových kontaktů. Jsou odpovědí na poptávku společnosti po zážitcích 
a vztazích.

QUEST může být doplňkem stávajících aktivit pro skupiny mládeže, ale také samostat-
nou službou místní církve.



Proč právě zážitky:

• sbližují lidí neskutečným způsobem - po dobré akci mají lidé pocit, že se znají celé měsíce

• otevírají dveře pro diskuzi o hlubších tématech života a víry - vzbuzují v lidech otázky 
a touhu hledat pravdu

• jsou multigenerační - dokážou sblížit lidi různého věku

Co to může přinést vaší církvi / skupině mládeže:

• příležitost oslovit novou zájmovou skupinu mladých lidí a budovat s nimi vztahy 
prostřednictvím společných silných zážitků

• možnost pravidelného kontaktu s větším množstvím mladých lidí ze sekulárního prostředí

• příležitost ke službě pro členy církve, kterým je tato oblast blízká

Jaké jsou možnosti seznámení s projektem?

• osobní zkušenost - účast na některé z námi organizovaných zážitkových her

> někdo od vás (ideálně několik lidí) přijede na námi organizovanou větší akci, na které 
budou zájemci ještě i z dalších míst (více info a registrace na www.kam.cz/quest):

 Morava - zážitková víkendovka „Černá růže“, 22. - 24. 10. 2021

 Čechy - den a noc, pátek odpo až sobota odpo, 26. - 27. 11. 2021

> někdo z našeho týmu přijede k vám a pro vaši skupinu realizuje zážitkovou hru - ideálně, 
když pozvete své sekulární přátele

• prezentace na vaší akci (bohoslužba, setkání mládeže, víkendovka, sjezd mládeže…)

A co v případě, že budete chtít QUEST začít u vás?

• pomůžeme vám nastartovat pravidelný klub, zajistíme trénink vašeho týmu (tvorba her 
v rolích, základy zážitkové pedagogiky - práce se skupinou, uvádění her a vedení reflexí), 
poskytneme balíček her a aktivit, průběžnou podporu, pomůžeme vám s vaší víkendovkou 
pro členy klubu

• omezenému počtu lidí nabídneme účast na námi organizovaném zážitkovém kempu 
v létě 2022

Co se od vás očekává?
Stačí vám několik nadšených hravých lidí, kteří chtějí změnit svět. Všechno ostatní vám 
bude přidáno :-)



Zaujalo vás to? Přemýšlíte, jaký by měl být další krok?
Nejlepší bude, když se někdo od vás (kdo by se v této nové aktivitě mohl do budoucna 
angažovat), zúčastní některé z nabízených možností. Pokud máte otázky, spojte se 
s námi na níže uvedeném kontaktu.

Děkuji vám všem za vynikající víkend. Zasáhlo mě to po všech stránkách bytí a to je moc dob-ře. Nečekal jsem, že mě to tak nadchne.
„... několik hodin jsem nemohl 

spát, brečel jsem a musel jsem 

přemýšlet nad svým životem!“.

Reference:

Kontakt: 

Křesťanská akademie mladých, z.s.

www.kam.cz/quest  •  quest@kam.cz  •  mobil: 731 139 074

Musím říct, že jsem si užila každou 
minutu této akce. Díky za příležitost 
vidět staré přátele a poznat nové 
inspirativní lidi, díky za rozhovory 
v ranních hodinách i kreativní hry…


