
Vůdcovský speciál ČS KP 2011 (pro vůdce oddilu, družiny nebo absolventy VK) 

- V letošním roce mě pracovní vytížení před konferencí ČS donutilo posunout původně 
plánovaný termín Vůdcovského speciálu ČS. Na základě většinové vůle to je speciál 
na kolech. Nový termín byl stanoven na termín 28-30.10. 2011. Je možné, že nám 
počasí vystaví červenou, ale je také možné, že bude pěkný víkend. Proto dovolte, 
abych vám představil tento čas a pozval zájemce o speciál na toto setkání. 

- Mám na mysli velmi pěknou trasu, která vede většinou po cyklostezkách podél Labe 
skrz velmi krásné České středohoří. Trasa je téměř po rovině. Zvu vás na dvě cca 50 
kilometrové etapy z Děčína do Mělníka se sobotní zastávkou v Litoměřicích.  

- Trasa:           http://www.labska-cyklostezka.cz  
- Program:     

 Sraz ve čtvrtek večer v Děčíně (ve sboru) + nocleh zde 
 Pátek (etapa z Děčína do Litoměřic) + 2 noclehy v zdejší modlitebně 
 Sobota (dopolední bohoslužba spolu se sborem + odpoledne diskuse o 

oddílech, vedoucích a dětech. Čas pro společné přemýšlení a modlitbu 
o práci s dětmi, které se věnujeme.) 

 Neděle (etapa z Litoměřic do Mělníka) + večer odjez domů   
- Co s sebou: 

 Vlastní kolo, spacák + karimatku (věci si povezeme na kole) 
- Stravování:                 

 Stravování bude z vlastních zdrojů (obchody a restaurace jsou po cestě) 
 sobotu k večernímu povídání však večeři zajistím 

- Přihláška: 
 Do 20.10. přijímám vaše přihlášky (váš zájem o speciál) na mém mailu 

nebo mobilem. Se zájemci pak budu ve spojení, abychom se mohli 
pružně rozhodnout podle počasí. Také jim pošlu bližší informace. 

 
 
Vývoj realizace :-) 
Ahoj 
 
Tak tedy konečný stav (alespoň doufám) je 7 statečných. 
Stáňa a Jakub Sotlovi, Katka Hellebrandová, Hanka Jelínková, Viky vlachová, Karel Bušta 
a já. 
 
Pojedeme tedy vlakem v 8:50 (ať nikdo není mrzutý a v klidu se na to 
vyspíme) 
 
Ubytování je v Litoměřicích v turistické ubytovně (Sokolovna) - budeme tam 
pravděpodobně sami. 
Není třeba nic - jsou tam postele i povlečení (2-3 lůžkové pokoje) 
 
Sobota - dopoledne by jsme šli do sboru v Litoměřicích, nebo alternativa je popojet 
vlakem do Ústí nad Labem, kde tu sobotu plánují dětskou bohoslužbu. 
(to se domluvíme v pátek) 
 
 Odpoledne bych rád s vámi povídal o současnosti i budoucnosti KP 
 Večer můžeme zajít na večeři / bowling / bazén ... (zatím nevím - záleží na vás) 
 
Jídlo bychom řešili asi zastávkami v restauracích (obchodech) (nebudeme tak muset nic 
táhnout) 
Peníze: společně uhradím určitě cestu (vlak), ubytování, (co se týče jídla, 
tak určitě něco málo taky, ale zde počítejte i se svou spoluúčastí) 

http://www.labska-cyklostezka.cz/


 
S sebou tedy jen kolo a oblečení do nepohody, něco suchého na večer a do sboru, (možná 
plavky ?) 
Sejdeme se v pátek v  8:30 na hlavním nádraží v Praze (ať stihneme v klidu zařídit kola 
atd...) 

David 


