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Nezvyčajní brigádnici

Na začiatku tohto roka sme si naplánovali rekon-
štrukciu nášho rodinného domu.

Vedeli sme, že to nebude jednoduché, pretože pe-
ňazí nie je nazvyš. Každá nedeľa je pracovná a nie-
kedy sa nezaobíde bez napätia, stresu a únavy. Občas 
sa vyskytnú aj nepríjemné výčitky. Jediný, kto u nás 
najviac vládze, je náš ocko, ktorý nedokáže pocho-
piť našu slabú výkonnosť. A tak od začiatku apríla, 
dennodenne, či je sviatok, alebo piatok, u nás prebie-
ha brigáda. Búracie práce vykonávajú všetci rodinní príslušníci okrem malej Noemi, ktorá je prísediaca  
(sedí v kočíku). Niekedy padne aj nejaká tá tehla na hlavu. Čo tam po jednej hlave, keď je ich v rodine 
toľko. V zbore však máme pár pomocníkov, čo nás zachraňujú, a niekedy, keď treba, prídu na pomoc. 

Vtedy je u nás zvýšená pracovná morálka a pracuje sa  
s väčšou chuťou.

Prednedávnom prišiel čas vypratávania povaly. A tak 
sme sa my deti museli predčasne vrátiť z Pathfinderu. To 
znamenalo vstať v nedeľu skoro ráno, pobaliť sa a odísť  
domov.

Doma sme sa naraňajkovali a ťažkopádne sa prezliekali 
do pracovného oblečenia. Ocko s Adamom už preklada-
li tehly, starý otec dojil kozy a mamka vyberala hrniec na  
polievku. 
Keď tu zra-
zu v okne 

uvidela malých brigádnikov – pathfinderov. Prišli po- 
môcť. Mamka hneď vymenila hrniec za väčší a pridala 
doň viac zeleniny. Robota nám hneď ubehla rýchlejšie  
a ostal nám ešte aj čas na rozprávanie zážitkov.

Sme vďační Pánu Bohu za našich kamarátov, priateľov, 
ujov a tety, ktorí pomôžu nielen slovami, ale aj skutkami.

Ďakujem všetkým, ktorí sa za nás modlia.
Eva Jelínková

Klub
 Pathfinder



NA NÁVŠTĚVĚ  
U KANADSKÝCH PATHFINDERŮ

Při své cestě po Kanadě jsem na-
vštívil naše přátele ve Vancouverském 

sboru církve adventistů. Už na venkovní orientační 
tabuli 

před modli-
tebnou bylo 
pozvání na 
VACATION  
B I B L E 
SCHOOL.

Z nástěnky uvnitř jsem se dozvěděl, že ten-
to program pro děti ze sboru i blízkého 
okolí připravují pathfindeři. A tak jsem se  
v pondělí vypravil na průzkumnou výpravu, 
abych zjistil, co PRÁZDNINOVÁ BIBLIC-
KÁ ŠKOLA obnáší.

U vchodu do modlitebny se všichni účastníci za-
registrovali a bylo jich nakonec přes 50 ve věku 
3–12 let.

B y l a  z d e 
místa deko-
račně upra-
vená  ja ko 
tábořiště s 
názvy, jako 
je  „Gejzír 
chval“…

…„Les přátelství“, „Rybník modlitby“, „Vodopád 
svědectví“ apod.

Děti byly rozděleny do malých skupin, které po celý 
týden povedou jednotliví vedoucí…

…mezi kterými nechyběl ani 
místní kazatel v parádním kroji 
kanadských pathfinderů. 

Při takových aktivitách, z nichž některé probíha-
ly venku, člověku čas ubíhá rychle a o své se hlásí  
i prázdný žaludek, na který však včas myslely tety  
v kuchyni se svými lákavými výrobky.

Na jednotlivých stanovištích čekal děti speciálně vyškolený 
vedoucí – „rangers“ – s biblickým příběhem, který může být 
užitečný poutníkovi na cestě do nebeského království, po-
dobně jako tábornické vybavení táborníkovi. 

Na konci týdně složili „poutnické zkoušky“.

Všem se tady moc líbilo a těší se 
na konec týdne, kdy budou moci 
své nově nabyté znalosti prezen-

tovat ve speciálním programu svým rodičům i ostatním 
účastníkům sobotní pobožnosti.

Nahlédl jsem do haly  
v přízemí modlitebny, 
která byla netradičně 
vyzdobena zajímavými 
zákoutími tzv. „Campu 
Courageous“, což v češ-
tině znamená „Tábor od-
vážných“.
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20. VÝROČÍ  
KLUBU PATHFINDER

V neděli 31. května se na počest 20. vý-
ročí založení Klubu Pathfinder v České re-
publice konala slavnostní plavba parníkem. 
Během plavby po Vltavě mohli bývalí i sou-
časní vedoucí společně oslavit toto výročí  
a zavzpomínat na začátky fungování Klu-
bu Pathfinder. Všechny účastníky hostila 
ve svém náručí loď Cecílie. Plavba začala 
po krátkém přivítání u Čechova mostu směrem proti proudu Vltavy. Během proplouvání centrem Prahy 
mohli všichni přítomní obdivovat krásy historického centra Prahy z nové perspektivy.

Během slavnostního odpoledne byl na dolní palubě lodi připraven program. Z plátna všechny zúčast-
něné pozdravil jeden ze zakladatelů Klubu Pathfinder, Jerry Šlosárek, který byl momentálně vzdálen da-
leko mimo náš kontinent. O svých zkušenostech práce s dětmi v Pathfinderu mluvil i Radomír Jonczy, 
který během svého povídání vyzdvihl důležitost jednoty celého Klubu Pathfinder. 

Následovalo ocenění vedoucích a kazatelů za jejich mnohaletou práci a přínos Pathfinderu. 
Nechyběl ani chutný oběd a hra, která byla zaměřena, stejně tak jako program, na připomenutí dvace-

tileté historie. 
Odpoledne vyprávěl účastníkům Zbyšek Jonczy o bratru Oháňkovi, tedy o úplných začátcích myšlenky 

Pathfinderu v České republice v období po druhé světové válce. 
Slavnostní odpoledne skončilo u Čechova mostu, kde se všichni rozloučili a popřáli si mnoho zdaru  

a sil v nastávající práci s dětmi. Pavel Pilbauer

HELFŠTÝN 2015
Víte, jaké významné výročí nás v brzké době čeká? Tak to byla jedna z otázek, které dostávali obyvate-

lé či návštěvníci malebného městečka Štramberk. Mnozí odpověď znali, a jestli vy nevíte, pak se zeptejte  
dětí, které se účastnily letošního ročníku tradiční pathfinderovské akce Moravskoslezského sdružení –  
Helfštýn. (Ne, nespletli jsme se. Akce „Helfštýn“ se jmenuje Helfštýn, ať už se koná pod Helfštýnem, Buchlo-
vem nebo pod Štramberskou Trúbou.) Letošní setkání mělo název „Za pravdu“ a celý víkend se nesl v duchu 
doby husitské. 

Už v páteční večer se kromě nám dobře známých písní nesl štramberským podhradím také mocný zvuk 
husitského chorálu „Kdo jste Boží bojovníci“. Navštívili nás významní hosté, kteří nám přiblížili, jak se žilo  
v době mistra Jana Husa a proti čemu Hus vystupoval. Uvědomili jsme si, že to nebyla vůbec jednoduchá do-
ba. V sobotu jsme měli možnost setkat se s Janem Žižkou a jeho vzácným koníčkem. Dokonce jeden z nás, 
který vymyslel nejlepší jméno pro koníka, se mohl na něm i povozit. Dopoledne jsme si vyzkoušeli různé do-
vednosti husitů – od práce s biblickými texty až po odhad jednoho kilogramu. Odpoledne jsme se pak vydali 
do města a do okolí hradu získat co nejvíce zlaťáků za naše vědomosti. Po cestě jsme měli možnost hovořit 
s kolemjdoucími lidmi o mistru Janu Husovi a jeho odkazu pro nás. Za odměnu pak každý dotázaný dostal 
brožurku o životě Jana Husa.

Na žádném Helfštýně nesmí chybět noční bojovka, a tak i letos byla pro nás připravena. Nesla se samozřej-
mě také v duchu husitském, proto nebylo žádnou náhodou potkat někde křižáka. V neděli nás čekal těžký 
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úkol – dobýt hrad křižáků. Naštěstí nás ale 
bylo hodně a byli jsme dobře vybaveni. Měli 
jsme dostatek munice a mohli jsme si vyrobit 
nejen ochranné štíty, ale i katapulty, díky kte-
rým jsme se dostali do hradu, a i přes urput-
ný odpor křižáků, kteří používali dokonce  
vodní bomby, jsme ukořistili naše vlajky.

Velké poděkování patří vedoucím z Vojkovic, kteří pro nás celý víkend připravili, a Pánu Bohu, bez něhož 
by se žádné takové setkání neuskutečnilo. Odjížděli jsme opálenější, se spoustou zážitků a s vědomím, že být 
na Boží straně a stát za pravdou nemusí být vždy jednoduché. Může to být i bolestivé, ale vždy to znamená 
být na straně vítězů a získat tu nejvyšší odměnu. Lukáš Jureček
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Tradiční akci Klubu Pathfinder „Zlínské Safari“ jsme 
tentokrát uspořádali v Halenkovicích, kde se nám s pomocí 
Boží podařilo sehnat hezké místo, na kterém nám ochotní 
sousedi připravili terén pro tuto velkou hru.

Prostor musel být dost velký, neboť počet 
zúčastněných přesáhl letos padesátku. Do hry 
se zapojilo 41 dětí a 25 dospělých.

Počasí bylo příznivě oblačné a my jsme 
mohli hru Safari rozehrát naplno. Zvěř divoce 
pobíhala, lovci lovili, sčítací porota nestíha- 

la body za-
pisovat… 

Nakonec nejlepším úlovkem byl párek z hrnce našich kuchařek. A bylo 
jich pro všechny dostatek, až nám je zvěř odmítala jíst.

Děti byly utahané, ale 
spokojené. Fram nám po-
mohl udělat výseky na pří-
věsky z kůže, které si jako 
upomínku odnesly všech-
ny děti, a vítězové obdrželi 
ještě další speciální od-
měny.

Těšíme se na další roč-
ník našeho Zlínského  
Safari…




