
V Praze dne 6. 1. 2005 
 
 

Vůdcovský kurz 2005 – informace ČS KP 
 

V letošním roce pořádá Klub Pathfinder již šestý ročník vůdcovského kurzu. 
 Kurz je přípravou ke složení vůdcovské zkoušky, na jehož základě je vydáván vůdcovský dekret, 

opravňující jeho držitele k práci s dětmi v oddílech Klubu Pathfinder. 
Kurz je koncipován jako dvoustupňový. (Navíc nabízíme dvě varianty absolvování prvního stupně   

a) v týdnu  b) dva víkendy) 
Po absolvování I. stupně a složení zkoušek je absolvent oprávněn vést oddíly Klubu Pathfinder, není však 

oprávněn vést letní tábory. 
  
Po absolvování I. a II. stupně a složení zkoušek je absolvent oprávněn vést oddíly KP, včetně letních 

táborů. 
Náplní kurzu je teoretická i praktická příprava pro práci s dětmi v oddílech KP. I. stupeň je věnován 

zejména teoretické přípravě, v II. stupni se soustředíme spíše na praktickou výuku. V průběhu kurzu se zaměříme 
například na pedagogiku, psychologii, přípravu táborů, orientaci v přírodě, táboření, první pomoc, hospodaření 
v oddílech, tělovýchovu, přípravu a organizaci akcí, metodiku práce s oddílem a další. 

Součástí II. stupně je také 12. hodinový zdravotnický kurz Červeného kříže. Ti kdo chtějí absolvovat 
pouze I. stupeň kurzu, si musí tento zdravotnický kurz zajistit sami. Podmínkou účasti na kurzu je věk minimálně 
17. let. 

 
Termíny jednotlivých setkání: 
l. stupeň - A+B 17-21.1. 2005  na TS CASD spolu se studenty - unijní nabídka 
I. stupeň –  A –  25. 2.  – 27. 2. 2005 pouze ČS (MSS má své termíny) 

B –  7. 4. – 10. 4. 2005 pouze ČS 
II. stupeň –   25. 6. – 3. 7. 2005 Připravujeme pro celou Unii CASD 
Závěrečné zkoušky pro první I. i II. stupeň – 1. 7. 2005 odpoledne (2.7. slavnostní předání dekretů) 
 
Co  Vám tento kurz může dát? Kromě společné přípravy ke složení zkoušek pod vedením zkušených 

instruktorů a lektorů Vás zejména na letním soustředění (II. stupeň) čeká řada nezapomenutelných zážitků. 
Poznáte nové lidi, s nimiž Vás bude spojovat společný zájem – práce s dětmi. Získáte řadu podnětů a inspirace 
pro práci s Vaším oddílem, nebo družinou. 

 
Vyplněné přihlášky zasílejte nejpozději do 30. 1. 2003 na adresu David Čančík, ČS CASD, Londýnská 30, 

Praha 2, 120 00  
nebo na e-mail: Dawy@quick.cz  (v elektronické podobě je přihláška k dispozici na internetových 

stránkách KP: www.pathfinder.cz ) 
 
 

Kateřina Hellebrandová 
David Čančík 
Petr Adame 

 
 
 
 
 

 

mailto:Dawy@quick.cz
http://www.pathfinder.cz/


6. ročník vůdcovského kurzu Klubu Pathfinder – 2005 
Závazná přihláška 

 

Jméno a příjmení: Datum narození: 

Adresa: Telefon: e-mail: 

Přihlašuji se na :                           I. stupeň                      II. stupeň 

Dosavadní zkušenosti a praxe:  
 
jako dítě jsem nebyl - byl členem oddílu …… let. 

Klubu Pathfinder 
skautského 
jiného (jakého) …….. 

 
nesložil jsem – složil jsem rádcovskou zkoušku v roce ……… 
 
jako dítě jsem absolvoval …… táborů 
ve funkci vedoucího jsem absolvoval ……..táborů 
v jiné funkci jsem absolvoval …….. táborů 
 
celoročně nepracují – pracuji s dětmi 

….. let 
jako rádce 
jako vedoucí 

 
mám tyto další zkušenosti v práci s dětmi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Od vůdcovského kurzu očekávám: 
 
 
 
 
 
 
 

 
V…………….. dne………….                                                                       …………………. 

podpis 

 
 


