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20. výročí založení občanského sdružení dětí  
a mládeže „Klub Pathfinder“

Ani se mi nechce věřit, že od založení KLUBU PATHFINDER uběhlo již celých 20 let.
Na začátku to byla jen „myšlenka“ – touha vytvořit v prostředí církve adventistů dobré podmínky 

pro práci s dětmi v jejich volném čase. Celá čtyři desetiletí, kdy si v naší zemi toto privilegium uzurpo-
vala KSČ, jsme o tom jen snili. V letech 1967–1969 se o to pokusil bratr Oháňka s programem STEZKA 
PÍSMÁKA, ale velmi záhy se za časů tzv. normalizace věci vrátily do „starých kolejí“ a práce s dětmi  
v naší církvi pokračovala jen v přísné ilegalitě. Co nebylo výslovně povoleno, bylo zakázáno a postiho-
váno. A povoleno nebylo de facto NIC!

Rok 1989 přinesl v tomto směru velké změny. Najednou to, co nebylo zakázáno, bylo povoleno. Dříve 
zakázaná volnočasová činnost s dětmi dostala zelenou a na scéně se objevily organizace dříve za tuto svou 
činnost perzekvované – Skauti, Ymca, Tábornická unie apod. Také v naší církvi mohla oficiálně začít fun-
govat STEZKA PÍSMÁKA. A náš „sen“ se začal realizovat. 

Po počátečním rozběhu práce na školení nových vedoucích jsme veřejnou oddílovou činnost začali 
rozvíjet na platformě skautské organizace, ale od samého počátku jsme cítili, že nejlepší bude, když za-
ložíme dětskou organizaci vlastní, postavenou na zásadách církve adventistů. A tak se tomu také stalo 
v roce 1995, kdy byl oficiálně registrován KLUB PATHFINDER jako občanské sdružení dětí a mládeže 
s celorepublikovou (tehdy ještě Československou) působností.

Dovolte, abych při této příležitosti vzpomínky začátků poděkoval všem, kteří stáli u „kolébky“ této 
nově se formující organizace. Kdyby nebylo pracovitých vedoucích, jejich nadšení, obětavosti a ochoty 
věnovat dětem svůj volný čas, nebyl by ani Klub Pathfinder tím, čím dnes je. Asi bych nedokázal vy-
jmenovat všechny, ale jistě se poznají na dnes již his-
torických fotkách z prvních vůdcovských kurzů Klubu 
Pathfinder. 

Vedoucí oddělení dětí a mládeže v naší církvi – teh-
dy to byli bratři Jaroslav Šlosárek na unii, Radek Jon-
czy na Českém sdružení, Milan Kašlík na Moravsko-
slezském sdružení a Bohumil Kern na Slovenském 
sdružení – pracovali na budování základů. Spolu  
s výraznými osobnostmi v Klubu Pathfinder, jako byli  
D. Čančík, P. Bujok, J. Bartoš, K. Hellebrandová, Ri-
chard a Viki Vlachovi, M. Bubeník, K. Bušta, V. Von-
drášek, R. Kašpar, Z. Jonczy, J. Štěpánek, V. Polehňa,  
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V. Bilan, D. Dobeš, D. Komora, bratři 
Turóciovci, M. Turcerová, J. Šolc (a celá 
řada dalších), zanechali po sobě hlub-
ší historickou stopu, na kterou dnes 
vzpomínáme.

Tehdy založené tradiční aktivity Klu-
bu Pathfinder – Robinzonády, tábory, 
Camporee, vůdcovské kurzy, vůdcov-
ské speciály, soutěž ve znalosti Bible 
„Stezka Písmáka“ a oddílová činnost –  
díky desítkám nových nadšených ve-
doucích dodnes pravidelně fungují.

Od doby začátků uběhlo 20 let cíle-
vědomé činnosti. „Otcové“ zakladatelé 
byli ve vedení Klubu Pathfinder vystřídáni mladšími, kteří v započaté práci pokračují s nemenším nad-
šením. Důrazem na kvalitu dosáhli i ocenění Ministerstva školství. Věříme, že naše práce není jen vý-
sledkem schopností jednotlivých vedoucích, ale také důsledek Božího požehnání, za které se trvale – již 
od doby našeho „snění“ – modlíme.

Díky, Pane Ježíši, že jsi s námi byl, když 
jsme Klub Pathfinder plánovali. Díky, že 
jsi nám pomáhal, když jsme naráželi na 
počáteční problémy s organizací tak vel-
kého záměru, jakým Klub Pathfinder je. 
Díky, náš Pane, že jsi počáteční „jiskry“ 
rozfoukal v zářící plamen. Díky za Tvé ve-
dení Klubu Pathfinder v uplynulých dvace-
ti letech a prosíme Tě, pomoz nám v tom, 
aby Klub Pathfinder vždy byl místem, ve 
kterém budeš Pánem Ty – tak jak jsme to 
plánovali od samých začátků…

Jerry

Klub Pathfinder a Slovenský skauting v akcii!

Ako oddiel Fatra z Banskej Bystrice sme sa 2. − 3. 5. 2015 zapojili do celoslovenskej skautskej akcie  
s názvom SOARÉ Jeden Svet, ktorá sa uskutočnila v Banskej Bystrici. Pozvanie sme dostali od jedného 
skauta z Banskej Bystrice, ktorý vedie svoju družinu detí a chcel by s nami – pathfindermi – spolupra-
covať. V sobotu poobede sme sa zúčastnili na programe, kde sme sa mohli prezentovať ako organizácia. 
Vytvorili sme svoj stánok, v ktorom sme mali rôzne propagačné materiály, fotky, vlajku Klubu Path-
finder a vyrábali sme tam tiež odznaky s logom Klubu. Zažili sme veľmi príjemné chvíle a rozhovory.  
S viacerými skautmi sme si vymenili kontakty, aby sme v budúcnosti mohli začať spolupracovať − keď-
že sme si takí podobní. Zároveň sme od nich nazbierali nové inšpirácie na činnosti, ktoré by sme mohli 
realizovať aj v Klube Pathfinder. 
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Program pokračoval aj v nedeľu. 
Boli sme oslovení, či by mohol náš 
kazateľ pripraviť zamyslenie z Božie-
ho Slova na ekumenickú bohoslužbu. 
Pozvanie sme radi prijali. Brat kaza-
teľ Filip Soós si pripravil zamyslenie  

a s deťmi z nášho oddielu sme nacvičili niekoľko piesní. Atmo-
sféra počas bohoslužby bola veľmi priateľská. Na začiatku sme za-
spievali pathfinderskú hymnu a na záver zas skauti svoju hymnu. 

Ďakujeme Pánu Bohu za toto pozvanie, za krásne prežitý čas  
a tešíme sa na ďalšie aktivity, ktoré by sme chceli spolu so skaut-
mi prežiť. 

Michaela Kapustová

Pathfinderská jarní olympiáda – Robinzonáda

V pátek 1. května doputovalo z různých koutů Čech do rekreačního střediska Máj u městečka Plasy na 
160 účastníků Robinzonády pořádané Klubem Pathfinder. Během víkendu zde proběhly 1. jarní olympij-
ské hry Klubu Pathfinder. 

Myšlenka verše 2Tm 4,7.8 „Bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil a víru jsem zachoval…“ 
provázela naše sportovce celým víkendem. Hrát fair play; že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se; bojo-
vat o zachování víry – to byly hlavní motivy těchto 1. jarních olympijských her Klubu Pathfinder. 

Každý z přihlášených oddílů měl sestavit národní tým – vybrat si zemi, kterou bude zastupovat. Jejich 
úkolem pak bylo vytvořit reprezentační dresy, vlajku a vymyslet za svůj „stát“ hymnu nebo pokřik. Ná-
ročná příprava před olympiádou dávala tušit, že půjde o nevšední zážitek. 

Během registrace a ubytování přihlášených byly děti „vyšetřeny“ odborným personálem, zda jsou způ-
sobilé k účasti na olympijských hrách . A nechyběl zde ani maskot her – Bílý tygr, který během slavnost-
ního ceremoniálu zahájení her doběhl pro olympijský oheň až do „Atén“. 

Před samotným patnáctibojem se děti seznámily s českými olympioniky formou zajímavé hry. 
Hlavním hostem pátečního večera byl Josef Kverka – bývalý československý olympionik ve vzpírání, 

který nám vyprávěl svůj životní příběh. 
 V sobotu dopoledne i odpoledne obcházela olympijská družstva se svými vedoucími podle mapky  

11 stanovišť v okolí kempu, na kterých se soutěžilo v plnění rozličných disciplín zaměřených hlavně na 
týmovou spolupráci. 



Robinzonáda

Program sobotního večera probíhal v prosto-
rách nedalekého kláštera. Po večerní hře, biblic-
kém zamyšlení a zpívání jsme se za svitu svíček 
v kapli přesunuli na nádvoří. Jeden druhému 
jsme zde loučemi předávali olympijské světlo  
a poté jsme putovali zpět do naší olympijské ves-
ničky. O půlnoci na děti čekalo ještě jedno pře-
kvapení – noční bojovka. Při ní měly děti získat 
„vavřínové věnce“ v podobě svítících náramků. 

Vedoucí během celého víkendu sledovali své 
týmy – do jaké míry dokázaly jejich děti spo-
lupracovat, jak se chovaly k ostatním týmům, 
jestli hrály fair play a zda byly vůči druhým 

ohleduplné. Později s dětmi ve skupinách toto 
reflektovali – pochválili, co se povedlo, a mo-
tivovali ke zlepšení toho, co nedělaly dobře.

Před slavnostním ukončením her proběhl 
ještě tradiční maraton, při kterém naši „olym-
pionici“ uběhli celých 42 kilometrů! Třešnič-
kou na dortu při slavnostním ukončení her pak 
bylo vypuštění bílých holubic – symbolu míru. 

Za organizační tým děkuji všem přítomným 
kamarádům za jejich spokojené úsměvy! 

Martina Hurtová


