
Všem absolventům RK nebo VK na území ČS 
 
Na vědomost se dává, že je pro Vás k dispozici prostor pro setkání – 19. – 21. 6. 2009 – rádcovský a 
vůdcovský speciál ČS KP. Celý rok se věnujete dětem, máte zodpovědnost a víkend v krásném 
prostředí není odpočinek, ale znamená poctivě odvedenou práci. Vymýšlíte, jak pro děti udělat pěkný 
a zároveň je posouvající  čas. Hledáte způsoby, nápady, jazyk. Znovu promýšlíte smysl toho kterého 
svého snažení.  
Přijeďte si o tom všem promluvit. Pojďme se inspirovat, spolu hledat konstruktivní cesty jak dětem 
předávat zkušenost své cesty, nebo své víry ve směr života.  
 
Chci, abychom prožili pestrý a příjemný čas 
Chci, abychom měli možnost se sdílet, vyměňovat si zkušenosti, inspirovat se 
Chci, abychom se mohli sejít jako kruh rádců a kruh vůdců našeho sdružení 
Chci se spolu s Vámi modlit za letní tábory, které máme před sebou 
 
Stručný nástin víkendu: 

Pátek:      sraz v Berouně (v Srbsku) 
 Večerní plavba po Berounce / jízda na vlastním kole   
 Noc v kempu v Srbsku  (stany KP) 
Sobota:      Setkání s Božím slovem 
 Diskuse  – o smyslu, náplni a radostech/starostech činnosti v KP (Rádcové /  

 vůdcové) 
                     (Porada o současných formách práce s dětmi v KP – jejich hodnocení /  

 možnosti využití…) 
 Modlitební čas za letní tábory 
                                                
 Odpoledne Alkazar – lezení na skálu / raft / kolo / procházka v přírodě /  

 Koněpruské jeskyně (ještě prověřím, kdy by to šlo) 
 Večer                   Oheň, kytara??? 
Neděle:        rafty / kola         cesta na Karlštejn           (do kempu před mostem)           

 Tam závěr          (kdo bude mít čas a chuť, může si odpoledne vyrazit na  
 Ameriku nebo na Karlštejn) 

                  
Praktické informace: 

Sraz:      do 17 hodin v Berouně před nádražím ČD (pro koho je to brzy, tak přijeďte rovnou do 
Srbska – kolem 21 hodiny tam budeme v kempu) 
Ubytování:         Stany zajistím – tedy karimatku a spacák 
Jídlo:     Zajišťuje si každý sám 
Cena:    Pouze tvoje cestovné a dlabné 

 
Do 15. 6. (půlnoc)   potřebuji vědět, že jedeš a jak 

                                        (jméno, oddíl - město, mobil, rádce/vůdce, chci místo v raftu (nebo  
 pojedu na vlastním kole) přijedu do Berouna / do Srbska)  
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