
 o.s. Klub Pathfinder 

a oddělení dětí  ČS CASD 

Londýnská 30, Praha 2, 120 00 

Čančík David – kontakt: 603 385 241  

Dawy@quick.cz  

 

        Praha 7.11. 2006 

                                    Vážené / Vážení 

                     Vůdkyně / Vůdcové 

vedoucí Klubu Pathfinder 

 
 Následují řádky jsou pozdravem a pozvánkou, respektive připomínku našeho naplánovaného, 

pravidelného „Výročního setkání“ Zvu Vás tedy do příjemného penzionu, nedaleko známe zříceniny hradu 

Frýdštejn. Setkání chce  být  prostorem pro diskusi, plánovaní příštího roku, inspiraci, modlitbu. Zvu nejen Vás, 

kteří na toto setkání pravidelně pamatujete, ale i Vás, kteří jste se ještě nikdy nerozhoupali. Vás, kteří pracujete 

s dětmi snad proto, že se nikdo jiný ve vašem sboru nenašel a snad proto se snažíte být ke své investici co možná 

nejúspornější. Pojďme se sejít, otevřeně mluvme o smyslu, výhradách, obtížích a vizích naší práce ve prospěch 

dětí. Pojďme se za toto i za sebe navzájem modlit. Vždyť ty jsi ve svém sboru / městě tím, přes koho Bůh může 

zasáhnout dětská srdce. Bez tebe každý plán zůstane jen na papíře. Bez tebe to ve tvém sboru / městě nejde.      

 

Termín je tedy:  24-26.11. 2006 (pátek 20 hodin – neděle 13:30 hodin) 

  

Místo: Penzion - Sporthotel Frýdštejn 

 

Cesta: Z Prahy - autobusem (Pha–Florenc st.16) odjezdy 16:30, 18:05, 20:20 – Frýdštejn  18:25, 20:00, 22:12 

 Z HK – vlakem / busem do Turnova a tam bus na Frydštejn – např: (17:21-19:15/19:46-20:00)  

 Autem – viz mapka  Penzion Sporthotel, Frýdštejn 75 
 

Stravování: Plná penze (není nutné nic vozit)  

  - jestliže chcete vegetariánskou stravu – poznamenejte do přihlášky !!! 

 

Ubytování: Pokojíky – postele s přikrývkou (tedy nic nevozit) 

  - auto na uzavřeném pozemku 

 

S sebou: Přezůvky, nápady a připomínky, kroj (není podmínkou) 

 Máte-li cokoli zajímavého čím by jste mohli obohatit nás všechny (ozvěte se) 

 

Cena: Zdarma (kromě cesty – zkuste se domluvit ve vaší oblasti)  

  (je-li to v možnostech Vašeho sboru, požádejte o proplacení cesty) 

 

 Kdo je zván:  -      Každý vůdce KP ČS  

- Každý vedoucí oddílu / družiny KP ČS 

- Perspektivní (vámi připravovaný) rádce (po konzultaci se mnou)  

 

Náplň:  - Chceme se setkat s Bohem, modlit se za vizi  

- Chceme se společně radit o náplni a prioritách práce v KP – ČS 

- Chceme naplánovat (představit) termíny na rok 2007 

- Chceme získat (předat) informace podstatné pro vůdce KP     (účetnictví …) 

- Chceme se vzájemně inspirovat a dělit se o nápady a zkušenosti 

- Chceme absolvovat zajímavé, inspirativní aktivity  

  - Chceme prožít čas ve společenství – dobít baterky – popovídat si 

   (mít dostatek neorganizovaného času) 

     

  - Pro zájemce sauna! 

 

Mám radost z dalšího roku, po který jsme měli příležitost více či méně spolupracovat. Respektive být 

Bohem používání ke službě dětem. Přeji si, aby naše úsilí  mělo jasnou vizi, abychom byli plněni energií a 

doplňováni o nové nástupce, abychom si byli vědomi blízkého Boha, který nás posílá ale i přijímá. Těším se na 

setkání (doufám že téměř se všemi vámi), abychom mohli spolu opět posunout hranice již dosaženého.  

 

         Dawy 

 

PS: Pro přípravu setkání potřebuji vaši zpětnou vazbu, proto prosím o vaši „přihlášku“ nejpozději do 16.11. 

na adresu, e-mail nebo telefon (SMS). (kontakty viz v hlavičce dopisu – na dopis napište moje jméno) 
 (14-16.11. jsem mimo ČR, proto prosím v tomto termínu spíše o SMS nebo e-mail)  
 

+ mapa – tedy, kde to vlastně je?  
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