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Klub Pathfinder

PROSTOR PRO VÁS

Mnohokrát jsem od rodičů dětí dostal tento dotaz: „Proč máme registrovat své děti v Klubu Pathfin-
der, když všechny akce jsou dostupné i dětem, které registrované nejsou?“ 

Tuto otázku jsem položil členům výkonné rady Klubu Pathfinder a zde jsou hlavní myšlenky jejich od-
povědí.
§	Aktivity Klubu Pathfinder jsou samozřejmě otevřené všem, ale naším cílem není získat jen konzumenty 

programů, ale předat dětem a dospělým životní orientaci. Pozvat je na cestu, aby se rozhodli stát se sou-
částí společné myšlenky. Registrace je jedním z kroků, kdy říkám vědomě „ANO“ tomu, že se cítím být 
pathfinderem – tím, kdo hledá stezku života a dělí se o svou zkušenost s ostatními. (D. Č.)

§	Zaplatím 100,- Kč při registraci a na oddíl se vrátí až 450,- Kč, o které budu mít levnější oddílové akce 
nebo si oddíl za to pořídí vybavení. Tímto příspěvkem rovněž vyjadřuji svou sounáležitost a podporu 
činnosti Klubu Pathfinder. (R. B.)

§	Ministerstvo školství vyžaduje placení členských příspěvků, podle nichž pak rozděluje státní dotace na 
podporu činnosti organizace pracující s dětmi (tábory, oblastní a oddílové akce). Díky získaným dota-
cím mohou být tyto akce podstatně levnější… (K. H.)

§	Být právoplatným, registrovaným členem Klubu Pathfinder je přednost sama o sobě – stávám se sou-
částí toho, čemu věřím, v čem vidím smysl a hodnotu. A to jsem také ochoten finančně podpořit. Kromě 
jiných přínosů je registrace potřebná také pro zajištění pojištění aktivit KP... (L. J.)

§	Registrační poplatek dotvrzuje osobní podporu a zájem o členství v Klubu Pathfinder. Je průkazným 
dokladem skutečné velikosti členské základny, čímž se v naší zemi řadíme mezi nejsilnější organizace 
systematicky pracující s dětmi, jako je Skaut-Junák, Pionýr, Tábornická unie apod. Můžeme jim být rov-
nocennými partnery. (M. Š.)

§	Jsme rádi, že v mnoha místech svou registrací v Klubu Pathfinder podporují práci vedoucích a organi-
zátorů i rodiče dětí nebo naši dospělí přátelé Klubu Pathfinder. A to, že zaplatí registrační poplatek, ač 
z toho sami nemají pražádné výhody, svědčí o tom, že svou podporu myslí skutečně vážně. Díky vám – 
naši přátelé… (J. L.)

Milí čtenáři naší rubriky PATHFINDER, napište nám své otázky, názory, podněty a připomínky.  
PROSTOR PRO VÁS je místem, kde je můžeme uveřejnit.

Jerry

Klub
 Pathfinder
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Klub Pathfinder

Představujeme vám jeden z nejstarších adventistických oddílů „pathfinderů“ – skautů.  
Přečtěte si něco z jejich historie, tak jak nám to popsal jeden z jejich vedoucích – Vláďa Novák.

Psal se rok 1989 a v měsíci listopadu proběhla nám všem známá „sametová revoluce“.
Hned následující měsíc, tzn. v prosinci, se ve Znojmě sešli bratři a sestry, bývalí skauti, a založili Okresní 

radu Junáka Znojmo. U založení byli také dva členové církve adventistů sboru Znojmo – Zbyšek Jonczy 
(tehdejší kazatel sboru Znojmo) a Danuše Machoňová. Při té příležitosti vznikl 4. smíšený oddíl Junáka, 
jehož vedoucím byl právě Zbyšek Jonczy – Jessy, a Vladimír Novák – Hbiťouš. 

4. smíšený oddíl měl v roce 1989 tři družiny: Bobry, Káňata a Lišky. Celkem nás bylo 25 členů, a to ne-
jen dětí z adventistických rodin. Asi nejvíce budeme všichni vzpomínat na první tábor v roce 1990. Tehdy 
se díky našim dvěma kamarádům Petrovi Meiringerovi a Pavlovi Novákovi (oba byli hajní) podařilo najít 
krásné místo pro tábořiště. Jednalo se o místo v obci Kdousov v údolí říčky Bíhanky. Na toto místo, které 
jsme nazvali „Údolí radosti“, jsme jezdili až do roku 1994.

Našlo se mnoho ochotných rukou, které nám pomohly připravit tábořiště tak, že se v něm mohlo vy-
střídat během prázdnin více oddílů. Vedoucími na tomto táboře byli Zbyšek Jonczy, Vladimír Novák, Pe-
tr Meiringer a Ivo Faraga. Měli jsme také dvě tety, které nám ochotně celé dva týdny vařily. Byly to Věrka 
Jonczyová a Jiřina Nováková. 

S družinkami jsme pravidelně pracovali celý rok. Jedenkrát za týden jsme se scházeli v klubovně, kde se 
děti učily různým dovednostem, které potom mohly na táboře v praxi použít. 

V roce 1994 byl Zbyšek Jonczy přeložen a na jeho místo nastoupil kazatel Jan Fürst, který po Zbyškovi 
práci v Junáku převzal. 

Tím, jak čas ubíhal, zvětšoval se co do počtu i náš oddíl. Z toho vyplývala potřeba získat nové vedoucí  
a založit další družiny. S novými družinami začali postupně pracovat tito mladí lidé: Hana Kloudová, kte-
rá vede družinu dodnes, Iveta Osyková, Radek Soviš, Vít Soviš, později Jiří Svoboda, Petr Herzig ml., Mar-
kéta Běhalová a Zbyněk Súkup. Jako vedoucí na táboře se vystřídali Zdeněk Novák a Iveta Osyková. 

V roce 1995 jsme poprvé místo klasického tábora zvolili „puťák“ do Adršpašských skal. Spali jsme 
buď pod širákem, nebo v tělocvičně. Kromě nás stálých vedoucích s námi jela tentokrát Marcela Ma-

choňová, která tamější krajinu dobře znala a byla nám dobrým 
průvodcem. 

Psal se rok 1996, kdy jsme využili nabídky MSS, které mělo tá-
bořiště v Dvorcích u Moravského Berouna. I tento tábor byl výji-
mečný – ne jenom změnou tábořiště, ale především proto, že vět-
šině dětí bylo do poloviny týdne špatně a zvracely. Až později se 
zjistilo, že to bylo závadnou vodou, kterou všichni pili. 

Od roku 1997 jsme jezdili na nové tábořiště nedaleko Znojma –  
do Hlubokých Mašůvek, do krásné přírody blízko zříceniny Lapi-
kus. Na toto místo jezdíme dodnes. 

Od roku 2000 přišli do 4. smíšeného oddílu noví vedoucí – Jiří 
Sochor, Eva Meiringerová a Zdeněk Kogut – nový kazatel, který 
vystřídal Jana Fürsta. 
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V roce 2002 jsme s Jiřím Sochorem a několika 
dalšími rodiči opět udělali putovní tábor. Tento-
krát jsme jeli k Českým Budějovicím a do Boubín-
ského pralesa. 

Od roku 2003 se družinky pravidelně scházejí 
jedenkrát za týden v klubovně a třikrát až čtyřikrát 
ročně máme víkendové akce. 

Kromě vedoucích se vždycky našel nějaký rodič, 
který byl ochoten nejen jet na puťák nebo tábor, 
ale také se aktivně zapojit do celého programu. Ur-
čitě nesmíme zapomenout na naše kuchařky, které 
se vždy na táborech střídaly. Byly to: Šárka Jašová, 
Lenka Kořenská, Dana Bártová, Alena Sochorová, 
Eva Meiringerová a Hana Kloudová. 

4. SMÍŠENÝ ODDÍL pracuje dodnes. Má 25le-
tou historii a za tu dobu prošly oddílem stovky 
dětí z adventních rodin i z rodin našich přátel  
a desítky vedoucích.

V letošním roce má 4. smíšený oddíl Junáka 31 
členů, vedoucím oddílu zůstává Vladimír Novák 
a vedoucí družin jsou Hana Kloudová, Terezka 
Meiringerová, Pavel Nehyba a Martin Šubert. 
Těžko lze popsat na těchto několika stránkách 
25 let práce s dětmi, jejich zážitky, dojmy a zku-
šenosti.

Když se ohlédneme zpět do minulosti, můžeme 
konstatovat, že máme za co být Pánu Bohu vděčni. Za 
jeho vedení, moudrost a jeho ochranu při naší práci  
s dětmi. Nejsme dnes sice registrováni v Klubu Pathfin-
der, protože jsme zůstali věrni naší původní registraci 
v roce 1989 u skautské organizace, ale srdcem jsme 
spojeni se všemi pathfindery v naší církvi adventistů  
a těšíme se z toho, že můžeme svou víru sdílet i s celou 
řadou „brášků“ a „sestřiček“, kteří s námi do sboru ne-
chodí…

 V. Novák
Puťák – Beskydy (2007)

Puťák – Beskydy  
(2007)

Puťák po Vysočině  
(2002)

Tábor na Bábovci (2005)
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Tábor – Bábovec (2009)

Sázava (2010)


