
Vůdcovský speciál ČS KP 2010 

Zvu Vás na vůdcovský speciál ČS. Rád bych s vámi opět strávil klidný víkend který chceme 
věnovat třem základním oblastem. Máte-li jen trochu možnost přijeďte se podílet na dalším 
směřování práce s dětmi v KP ČS.  

o Bohoslužba       (sobota) 
o Práce s dětmi v KP ČS – Jak dát práci s dětmi perspektivu? (diskuse, společné 

hledání, inspirace)               (pátek, sobota) 
o Katamarány      (neděle) 

Naučíme se ovládat katamarán. Budeme plachtit po naší největší přehradě. Na každé lodi 
bude několika členná posádka tvořená z vás. Katamarán je poměrně stabilní loď, protože má 
dva plováky – takže je na vodě stabilně rozkročen. Uvidíte, že kouzlu plachetnic snadno 
propadnete. Někdy pak můžete na katamarány vzít svůj oddíl, na loď se 5-6 lidí vejde. 

o Kdo:     Zván je absolvent VK, který vede oddíl v ČS (nebo jakkoli pomáhá v KP), 
nebo aktivní vedoucí oddílu KP v ČS. 

o Kdy:      18-20.6. 2010 (pátek večer – neděle večer) – viz kalendář KP 
o Kde:     Černá v Pošumaví – Lipno (ubytováni budeme v starším RS – tedy na 

postelích) 
o Stravování:        Zajišťuje si každý sám – kuchyňka k dispozici. Popřípadě, dle 

sestavy se můžeme domluvit společně. 
o Cena:   Pouze za dopravu na místo a stravu 
o Přihlášky zašlete na e-mail cancik@pathfinder.cz nejpozději do 31.5. 23:59 

(prostě do konce měsíce) 
 
Průběh realizace :-) 
Milí přátelé, kteří se věnujete dětem.  
Můj mail dnes míří k vám, kteří jste vyjádřili zájem o setkání se na Vůdcovském speciálu. 
Těším se na každého z vás, jen je trochu škoda, že vedoucí z některých oblastí zde skoro 
nebo vůbec nebudou a tím nás ošidí o svůj vhled. Zlatý střed bude zastoupen pěkně. Držím 
vám palec ve vaší nově se probouzející spolupráci ve ZS.  
 
Rád bych vám poslal několik základních informací tak abychom se sešli v pravý čas na 
správném místě.  
 
Kdy:       18-20.6. 2010     (pátek 18-20 příjezd – odjezd v neděli odpoledne (podle vašich 
možností)) 
Kde:      Černá v Pošumaví  (Rekreační dům - ČD (nikoli Čančíka Davida, ale Českých drah) 

Černá v Pošumaví je rozdělena lagunou Lipenské přehrady. Když tedy pojedete z obce 
(od Č.Krumlova) k nádraží, musíte přes most. Dům, kde budeme je poslední napravo 
těsně před mostem. 

Jídlo:     O to se již tradičně stará každý sám (nebo se domluvte po skupinách) V domě je 
malá, vybavená kuchyňka. 
Spaní:   V domě je 16 postelí s přikrývkou. Celkem by nás mělo být 20. S Karlem si bereme 

spacák a karimatku, když se k nám přidáte ještě dva tak se krásně vejdeme. Takže 
první dva, kteří se mi ozvou se zájmem o spaní na karimatce dostanou potvrzení 
rezervace, ostatní žel budou spát na postelích. 

mailto:cancik@pathfinder.cz


Cena:    Jde o setkání, v kterém se chceme podporovat ve své činnosti ve prospěch dětí. Vím, 
že vás to často stojí vlastní peníze i čas. Proto je toto setkání dotováno Českým 
sdružením. Bude vás stát cestu na místo a jídlo, které si sami koupíte (dovezete) 

Program:             pátek    -     společenský večer 
                               Sobota -      Bohoslužba (máte-li někdo vztah k nějakému hudebnímu 

nástroji, prosím vezměte ho – napište mi to) 

- Diskuse o místě na slunci pro práci s dětmi prostřednictvím 
Klubu Pathfinder 

- Sdílení a podpora  
- Aktivity 

Neděle -      Ovládání katamaránu (cca 4 lidi na jednu loď) – Lipno, křížem 
krážem. 

 
Základní cíl:        Chceme se věnovat zejména definování jedinečnosti práce s děti 

prostřednictvím KP. V čem vidíme smysl - proč se věnujeme dětem, když ve 
vašem okolí je pro děti široká nabídka aktivit. Co by nemělo v naší práci 
s dětmi chybět. 

 
Na koho se těšit:    

Samuel Muller 
 

SH 

Petra  Kučerová 
 

SH 

Vojta  Bezdíček 
 

VV 

Tomáš Pávek 
 

VV 

Klára Matějíčková SH 

Kateřina  Hellebrandová ZS 

Teodor Knobloch 
 

JK 

Karel Bušta 
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David Čančík 
 

ČS 

Roman Buchtel 
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Blažejová Marcela 
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Blažej Petr 
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Martina Zdražilová 
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Vladimír Zdražil 
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Iveta Paierová 
 

ZS 

Michal Tesař 
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Stáňa Sotlová 
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Jakub  Sotl 
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Vlastimil Bartošic 
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Alena Bartošicová 
 

ZS 
 

Těším se na užitečný a příjemný čas. 
 
David Čančík 
předseda o.s. Klub Pathfinder 
tajemník ČS CASD 
         Peroutkova 57, Praha 5 
         Mobil:    603385241 
         E-mail:   cancik@pathfinder.cz 
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