
          Ostrava 26. 3. 2008 

 

Ahoj kolegyně a kolegové, spolupracovníci s dětmi, 

 

 

     jistě si většina z vás vzpomenete na informaci, že se letos připravuje opět motivační setkání pro 

ty, kteří věnují svůj čas práci s dětmi. Moc si toho vážím a věřím, že využijete tuto nabídku a 

přijedete na Speciál pro vedoucí KP. 

 

Termín setkání:       1. – 4. května 2008    
 

Téma setkání:         „ŽIVOT“  

 

Místo setkání:          HLUCHOVÁ  (u Bystřice nad Olší) 

 

Způsob dopravy :  

1.  Nejpohodlněji autem – (cca 10 km). V Bystřici na kruhovém objezdu směr Nýdek, v Nýdku za 

restaurací Nýdečanka odbočit vpravo (po levé straně bude samoobsluha), přejet mostek a za ním se 

držet vlevo, pak jet a jet a jet (cca 5 km), až projedete lesem na konečnou autobusu (točna autobusu) 

a tam vlevo prudce do kopce, kde je stará škola. 

2.  Vlakem a autobusem – vlakem do Bystřice nad Olší, autobusem od vlak. nádraží směrem na 

Nýdek (výstupní stanice se jmenuje Nýdek, Hluchová, Setinka). 

 Odjezdy autobusů  1. 5. 2008:  

12.24h - Bystřice centrum, 12.32 příjezd Nýdek, Nýdečanka,   

12,42h  odjezd od Nýdečanky (zastávka může být jinde než jste vystupovali)  na Hluchovou, 

Setinku. 

 

15.08h – od Bystřice žel.st.  a jede přímo na konečnou 

 

17.42h -  od Bystřice žel.st.  a jede přímo na konečnou 

 

STRAVA – bude zajištěná od čtvrteční večeře po nedělní oběd. 

 

UBYTOVÁNÍ – není to hotel, spí se po vícero osobách na poschoďových postelích,  

                            nepotřebujete mít spacáky ani karimatky 

 

Zahájení programu :  1. 5. 2008    ve 14.00h 

 

ODJEZD – autobus v neděli 4. 5.2008  12.50h do Bystřice na nádraží 

 

NÁPLŇ AKCE – Život oddílů – Jarek Šlosárek, Radim Raszka 

                             Život v přírodě – Kupka Jiří, Jenda Szurman, pan Krop – myslivec autor    

                             několika knih ??? 

                             Duchovní život – Jarek Šlosárek, Karel Staněk 

                             Přežití – Milan Lebeda 

 

ÚKOL – připravte si povídání, popřípadě prezentaci svojí práce s dětmi 

 

PŘIHLÁŠKY:   internetovou poštou do 25. dubna 2008, e-mail. adresa: kstanek@volny.cz    

 

Moc se těším na setkání s vámi a věřím, že Bůh nám všem společně požehná. 

 

                                                                               Za celý tým  Karel Staněk 
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