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Poděkování
Následující stránky jsou výsledkem mnohaleté práce, od prvních
kroků v práci s dětmi v mém mládí, přes následující studia až po dnes
již dvacetiletou činnost autorskou a lektorskou.
Srdečný dík patří všem, kteří mě po těch 30 let provázeli a z jejichž
zkušeností, vyučování a literatury jsem mohla čerpat a na ně
navazovat.
Zvláštní dík patří mým spolupracovníkům v týmu Tim-dva-dva, bez
nichž by tato knížka nevznikla:
 Elišce Krmelové, mé dlouholeté spolupracovnici a dvojnásobné

matce, která přispěla mnoha cennými podněty a příspěvky;
 Pavlu Marešovi, spoluzakladateli Tim-dva-dva,

nepostradatelnému spolupracovníku na textech;
 Lence Kubiasové, bez jejíchž ilustrací bych si tu knížku

nedovedla představit;
 Marušce Lehocké, která obrázkům vdechla barvy a všechny je

naskenovala - jenom je škoda, že za cenu čtyřbarevného tisku
by kniha byla patrně neprodejná;
 Pavlu Laukovi, který ke knize naprogramoval webové stránky.

Kéž Bůh toto společné dílo použije, aby co nejvíce dětí mohlo slyšet
dobrou zprávu o Ježíši Kristu srozumitelně a přitažlivě a Boží
rodina v ČR zdárně rostla.
Manuela Jungová

www.timdvadva.cz
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PROGRAM NA RODINNOU BOHOSLUŽBU
 Začíná nový školní rok (návod, prac. pomůcky) – viz str. 23

www.timdvadva.cz
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