
 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

pokračování na další straně → 

Česká tábornická unie –  
Velká rada oblasti Jižní Morava, p.s.  
Údolní 5, 602 00 Brno    
Ič: 65352254 
www.ctujm.cz 

Česká tábornická unie je držitelem čestného titulu  
uděleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy: 
"Uznaná nestátní nezisková organizace pro práci 
s dětmi a mládeží ve volném čase". 

Pojď s námi zažít neobyčejný víkend plný  
nezapomenutelných zážitků!  

Odneseš si z něj nejen „úřední“ potvrzení o absol-
vování školení, ale hlavně spoustu praktických 
 rad, zkušeností a základních vědomostí, které 
Ti pomohou při vedení kolektivu dětí.  
 

o víkendu  11. – 13. listopadu 2022  
na základně ČTU v Obůrce u Blanska  

Kurz pro začínající vedoucí, 
rádce a instruktory …v rámci České tábornické unie tzv. „Malá placka“ 

   

Kurz je určen pro úplné začátečníky nebo ty, kteří už nějakou ma-
lou praxi mají, ale rádi by se dozvěděli, jak si počínat při práci ve-
doucího (rádce, instruktora) dobře a efektivně. Tedy tak, aby 
nejen svěřené děti, ale i Tebe, činnost bavila, přinášela ti uspoko-
jení a současně abys věděl, na co si dát pozor a jak si poradit 
v nepříjemných situacích.      

Kurz je určen (osvědčení mohou získat) pro účastníky starší 
15 let. Horní věková hranice účastníka není stanovena. Programo-
vě je však koncipován pro účastníky ve věku 15-19 let. Výjimky jsou 
samozřejmě možné (ideálně po dohodě). 

Absolvent kurzu získá základní teoretické i praktické znalosti 
z metodiky, pedagogiky a psychologie, bezpečnosti při činnosti 
s dětmi a první pomoci. Okrajově se na kurzu věnujeme i právní 
problematice a základům hospodaření.  

Kurz vedou zkušení a dlouholetí lektoři, kteří jsou stále aktiv-
ními vedoucími dětských oddílů a klubů, pořádají tábory a činnosti 
s dětmi se dlouhodobě věnují. Teorie je co možná nejvíce proklá-
dána praktickými cvičeními a diskusí. Dotazy účastníků jsou často 
cenné a inspirativní pro všechny!  

Termín kurzu: 11. – 13. listopadu 2022 (pátek – neděle) 

Zahájení: v pátek večer přesně v 19.30 hodin  

Ukončení: v neděli po obědě (cca v 13.00 hodin) 

Podmínkou získání osvědčení je účast na 100 % výuky a složení závě-
rečné zkoušky (testu).  Pokud z jakýchkoliv důvodů nemůžeš být přítomen 
po celou dobu kurzu, přihlášku prosím neposílej! 

Místo konání:  Školicí a vzdělávací středisko České tábornické unie 
Obůrka 63, Blansko 

Ubytování v našem středisku je v kategorii „turistické“ – ve společných pokojích, nikoliv „hotelové“ … vlastní spacáky 
nutné. Další informace o místě konání a dopravě tam a zpět najdeš na našem webu www.ctujm.cz.  
Dostaneš je také s podrobnými pokyny před akcí. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

Informace, dotazy 
Petr Hlaváč, místonáčelník a ekonom oblasti JM 
tel.: +420 737 823 850 
e-mail: vr@ctujm.cz   

Kurz pořádá 

Česká tábornická unie – Velká rada oblasti Jižní Morava, p.s. 
korespondenční adresa: Mezihorní 395, 664 82 Říčany u Brna 
Ič: 65352254, Dič: CZ65352254 
www.ctujm.cz 

Cena kurzu: včetně ubytování a stravování je pro  
 nečleny ČTU … 1.980 Kč 
 členy ČTU (registrované alespoň 12 předcházejících měsíců) … 980 Kč 

Členové ČTU z jiných oblastí (mimo oblast Jižní Morava) doloží (pro 
přiznání dotované ceny) své členství v ČTU v roce 2021 a 2022 průkazem 
člena ČTU nebo potvrzením vydaným vedením vysílající oblasti.   

Cena zahrnuje přednášky a cvičení, závěrečnou zkoušku, metodické materi-
ály, poplatek za vystavení osvědčení, ubytování a stravu po celou dobu akce 
(jídlo je dobré a je ho dost!). Čaj, káva a šťáva jsou po celou dobu kurzu 
k dispozici.  

Přihlášení = zaplacení účastnického poplatku! 
Bez uhrazení účastnického poplatku nevzniká nárok na rezervaci místa! 

Účastnický poplatek je možné uhradit převodem na účet ČTU – VR JM  
číslo: 729 046 021 7 / 0100, variabilní symbol = datum narození (ddmmrrrr). 
Současně, prosím, pošli na adresu vr@ctujm.cz něco jako přihlášku ... tedy 
jméno a příjmení (titul), adresu, datum narození a kontakt na sebe (nejlépe 
mail i telefon). 

Přihlásit se je nutno nejpozději týden před akcí (resp. do zaplnění počtu 
25 osob)! Předběžné rezervace nejsou možné. Storno poplatek při zrušení 
účasti méně než 60 dnů před akcí = 50 % z ceny kurzu. 

Seznam přihlášených účastníků s přijatými platbami je k dispozici na www.ctujm.cz. Při každé změně téměř je okamžitě 
aktualizován. Ve vlastním zájmu si prosím zkontroluj, zda jsi řádně přihlášen(a).  

Přibližně 14 dnů před samotnou akcí obdrží všichni přihlášení účastníci mailem (poštou) podrobné pokyny 
k akci + plán cesty na naše školicí středisko. 

 


