
V Praze dne 21. 1. 2015 

 
 

Vůdcovský kurz Klubu Pathfinder 
 
V letošním roce pořádá Klub Pathfinder řádný vůdcovský kurz (tedy včetně letního 

motivačního soustředění). Kurz je určenou pro všechny, kdo se chtějí zařadit mezi ty, kteří 
pomáhají dětem v hledání směru jejich života. 

 
Kurz je přípravou ke složení vůdcovské zkoušky, nejen formou přednášek, 

ale zejména modelových situací, týmové práce, workshopů a zážitkových aktivit. Nabízí 

přátelskou atmosféru, bezpečné tréninkové prostředí a možnost ihned si vyzkoušet 
teoretické poznatky v praxi. Po absolvování kurzu je absolvent připraven vést oddíl KP, 

včetně letních táborů. 
 

Náplň kurzu je zaměřena na pedagogiku, psychologii, duchovní výchovu, přípravu 

táborů, činnosti v přírodě a s přírodou, hospodaření v oddílech, přípravu a organizaci akcí, 
tvorbu her a jejich využití při sledování výchovných cílů, metodiku práce s oddílem a další. 

 
Podmínkou účasti na kurzu je dosažení věku 18 let nejpozději k 19. 6. 2015. 

 
Termíny jednotlivých setkání: 
 

Víkendy:   I. –  20. - 22. 3. 2015  Osinalice (severně od Mělníka) 
II. –  17. - 19. 4. 2015  Jičín 

 (pořádáno v rámci ČS KP) 
 
Letní soustředění  19. – 28. 6. 2015  Lipová-lázně (Jeseníky) 

(pořádáno v rámci celého spolku KP)   
 

Cena: víkendy –  program, ubytování (zdarma)  
účastník hradí - cestovné + 200,- Kč (příspĕvek na stravu) 

 letní soustředění – program, ubytování (zdarma)  

         účastník hradí - cestovné + 1000,- Kč (příspĕvek na stravu) 
  

Kurz vám poskytne řadu praktických informací týkajících se práce s dětmi a mladými 
lidmi a řadu nezapomenutelných zážitků a inspirací. Poznáte nové lidi, s nimiž vás bude 
spojovat společný zájem – práce s dětmi. Získáte řadu podnětů pro práci s vaším oddílem, 

nebo družinou. 
 

Přihlášky na kurz vyplňte nejpozději do 20. 2. 2015. 
 
Doporučení mého sboru nebo vedoucího oddílu (do 28. 2.) 

 
 

V případě nejasností nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat:  
e-mail: catleen@seznam.cz, tel: 777212517 

 

Za tým instruktorů  
Katka Hellebrandová a David Čančík 

 

PS: Vůdce KP a kazatele prosíme, aby tento dopis předali do těch správných rukou. 

Děkujeme. 
 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1JlemEKKZ6g5JfqWRJBAjpkqtOiZAz-M6_kqLHRMA6cc/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1DRwL1ToOudsr4ajWKFb5O4yBijlFrG9BJwVILs8bMio/viewform
mailto:catleen@seznam.cz

