
   OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE 
KLUB PATHFINDER 

 
120 00 Praha 2, Londýnská 30  

IČO 62939211 
 

vás zve na  
 

8. celorepublikový SNĚM  
občanského sdružení Klubu Pathfinder 

 
Tentokrát bude sněm pouze v neděli, chceme tím usnadnit přístup na sněm každému oddílu a zároveň zbytečně 

neplýtvat prostředky, které používáme pro činnost s dětmi. Prosíme vás o účast po celou dobu sněmu. Zároveň vás prosíme, 
abyste moudře zvážili témata do agendy. Tak, abychom nezabředli do nikam nevedoucích diskusí, ale konstruktivně nastavili 
základní parametry pro funkční, správně zacílené a efektivní fungování Klubu Pathfinder. 

 
Termín:  6. března 2011 (neděle)  8:00 – 19:30 hodin  
 
Místo:  Česká Třebová 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technických oborů, Skalka 1692 (aula) 
 
Program:  8:00 Registrace 

 9:00 Slavnostní zahájení + Biblické slovo 
  10:00 Prezentace činnosti ČS, MSS + pozdrav za KP Slovensko + čas pro modlitbu 

 11:00 Zprávy předsedy, hospodáře a revizní komise (zhodnocení let 2008 - 2010) 
  13:00 oběd 
  14:30 Agenda – projednávání jednotlivých bodů 
  17:00 Volby – UV KP, revizní komise + výbor ČS KP, MSS KP 
  18:00 Vyhlášení závěrů sněmu + slavnostní závěr 
  18:45 Večeře 
  
Cena:  Klub Pathfinder hradí delegátům stravu v průběhu sněmu.  
 
Nocleh: V případě potřeby lze přespat s vlastním spacákem a karimatkou v místním sboru.    
 
Delegáti sněmu:  Každý zaregistrovaný oddíl KP v roce 2011 zvolí ze svého středu na každých započatých 15 členů 

jednoho delegáta.  
 
 Nad tento limit je možné se sněmu zúčastnit jako pozorovatel. Pozorovatel nemá hlasovací právo, 

nemůže se zapojovat do diskuze. Pozorovatel si může objednat stravu, ale hradí si ji sám. 
 

Agenda Sněmu:    Členové mohou podávat mailem nebo písemně návrhy bodů do agendy, a to do 10. 2. 2011. 
Zpracovanou agendu a jednací řád příp. další informace obdrží delegáti cca 14 dní před konáním 
Sněmu. 

Zvolené delegáty nahlásí vedoucí oddílu nejpozději do 10. 2. 2011 
(na stejné kontakty zasílejte i body do agendy (předmět mailu: agenda)) 
 

mailem:      cancik@pathfinder.cz       předmět mailu: Sněm  
nebo písemně na adresu KP:   Klub Pathfinder, Peroutkova 57, 150 00 Praha 5  heslo na obálku: Sněm 
 
 
Bližší informace podá:  David Čančík, tel. 603385241, cancik@pathfinder.cz 
   Richard Vlach, tel 602285135, vlach@pathfinder.cz 
 
 

Přihláška na Sněm KP - ČR  2011 
Oddíl:          Číslo oddílu: 

 
Jméno delegáta:     Strava: bez masa / s masem  Nocleh:  ano / ne 
Jméno Pozorovatele:    Strava: bez masa / s masem  Nocleh:  ano / ne  
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