
 

4. turnus 2023 – KDO JSME? 

Naše 3 hlavní zásady: 

 Podporujeme týmovou spolupráci mezi dětmi a řídíme se heslem: „Každý řetěz je silný 

tak, jak je silný jeho nejslabší článek.“. 
 

 Při přípravě tábora myslíme vždy na pravidlo: „…aby tábor děti bavil, musí především 

bavit nás – dospěláky…“. 
 

 Tvrdě (někdy až paličatě) si stojíme za tím, aby hry a jejich vyhodnocení bylo „fér“, děti 

byly spokojené a nikdo se v bodování necítil podveden.  
 

 

Hana Potěšilová 

Je mi 34 let, pocházím z Prahy a jsem 

máma 2letého průzkumníka. Když mám 

volnou chvilku, ráda ji trávím na horách 

nebo kdekoli na výletě. 

Já a Zlatá zátoka: 

Poprvé jsem do Zlaté zátoky zavítala 

v roce 2014 jako praktikantka 

a následně jsem jezdila jako programová 

vedoucí až do roku 2019. 

Já a certifikáty: 

Programový vedoucí, akreditace: MŠMT 

1979/2014-1-105 

Zdravotník zotavovacích akcí, 

akreditace: MŠMT-6734/13-212/195, 

poslední doškolení v roce 2022 

Já a aktuální práce s dětmi: 

V místě svého bydliště zaštiťuji 

doprovodný program k dětským akcím 

ať už v podobě stezek, tvoření nebo her. 

Od loňského roku také spoluorganizuji 

příměstský tábor. 

 

Lucie Alexová 

Je mi 45 let. Pocházím z Vysočiny, ale 

posledních 20 let se mým domovem 

stalo Brno.  

Já a Zlatá zátoka: 

Poprvé jsem jela na tábor do ZZ 

v červenci 2008 jako praktikanta 

nejmenších dětí. Táborový život mě 

natolik nadchl, že jsem do Ledče jela 

celkem 12 sezón. Od praktikantky 

a následně oddílové vedoucí jsem se 

nakonec stala hlavní vedoucí, kterou 

jsem byla v letech 2014 – 2019 vždy na 

prvním turnusu. 

Já a certifikáty: 

Hlavní vedoucí dětského tábora, 

akreditace: MŠMT-6062/2013-51/21 

Programový vedoucí tábora, 

akreditace: MŠMT 1979/2014-1-105 

Peter Čička 

Je mi 36 let, studoval jsem v Brně, bydlel jsem v Praze, ale teď jsem se 

uchýlil do Beskyd. Rád běhám, lyžuji a příležitostně hraji na housle.  

Já a Zlatá zátoka: 

Ve Zlaté zátoce jsem byl celkem třikrát a poprvé jsem jel na tábor jako 

oddílový vedoucí v roce 2017, v dalších letech jsem zajišťoval denní 

zásobování tábora. 

Já a certifikáty: 

Zdravotník zotavovacích akcí, akreditace: MŠMT-6734/13-212/195, 

poslední doškolení v roce 2022 

Já a aktuální práce s dětmi: 

V kooperaci s Hankou organizujeme různé aktivity pro děti při místních 

drakiádách, dýňobraních atp. Loni jsme se navíc rozhodli zorganizovat 

příměstský tábor s celotáborovou hrou. 

 


