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Letošní léto našeho oddílu začalo už tradičně na předtáborovém setkání v Měňanech u Berouna. 
Vžili jsme se do role umělců, kteří se sjeli na konferenci nesoucí název „Umění v Bibli“, a kromě růz-
ných biblických her a šifer jsme se seznámili i se známými obrazy inspirovanými biblickými motivy. 
Když se už víkend chýlil ke konci a vítěznému týmu měl být předán zabalený obraz jako výhra, odkud-
si se vynořili zloději, kteří nám obraz odcizili a během mrknutí oka se vypařili…

Tábor organizovaný oddílem Klubu Pathfinder Penguins pro děti (a to nejen) ze sboru Praha-Smí- 
chov ve věku od 6 do 15 let se nesl ve znamení špionážně-detektivního případu. Na tuto akci v Jizerských 
horách u Raspenavy jsme vyrazili už jako skupina agentů „Bezpečností informační služby“ (BIS), kteří 
mají za úkol najít svého kolegu – ztraceného agenta Cartera. Hned v úvodu se nám podařilo zjistit, že 
agent Carter byl unesen a že těsně předtím, než se k němu únosci dostali, stihl odeslat pryč obraz, který 
ukrýval cenné informace, a během tábora jsme se snažili dopadnout skupinu únosců našeho agenta…

Klub Pathfinder
Podzimní plískanice nás „tlačí“ blíže ke kamnům a krbům, kde se příjemně vzpomíná na zážitky z letních 

táborů. V minulé Příloze jsme vám přiblížili velkou mezinárodní pathfinderskou akci – Camporee EUD –  
a dnes se s vámi chceme podělit o pár vzpomínek na některé sborové akce. 

Nechcete se s námi také podělit o zážitky z práce s dětmi ve vašem sboru, oddílu Klubu Pathfinder nebo  
v dětské sobotní škole i vy? Pište, posílejte fotečky a nápady k tomu, jak dětem v naší církvi připravit prostředí, 
ve kterém by se cítily dobře… K tomu totiž má sloužit naše rubrika „Klub Pathfinder“.

Tábor pražského oddílu Klubu Pathfinder „Penguins“
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Celým táborem nás v různých rolích provázel Josef Dvořák, který se s námi zamýšlel nad tím, nakolik 
nás lidi v našich životních postojích a názorech ovlivňují různé stereotypy a předsudky (například vůči 
starým lidem nebo sociálním či etnickým skupinám) a jak se těmto předsudkům úspěšně bránit.

Tím pro nás ale naše letní dobrodružství neskončilo. Ti starší z nás měli ještě možnost zůstat a po-
kračovat na již druhém ročníku tábora jen pro ně. Tentokrát nesl titulek „Operace X“ a celý byl usazen 
do prostředí vojenského výcvikového tábora. Kromě vojenského výcviku a drilu jsme ale měli možnost 
zamýšlet se nad poselstvím románu Exodus od Leona Urise. Tato kniha nás zavedla do doby těsně po 
druhé válce, kdy se izraelský národ pokoušel znovu sjednotit a vytvořit vlastní stát. Měli jsme možnost 
vžít se do role bojovníků za vlastní přežití, přežití své rodiny a svého národa. Řešili jsme, zda se vyplatí 
bojovat za správnou věc – tak jako Izraelci bojovali za svoji zemi.

Během sobotní bohoslužby jsme vyslechli konec příběhu Ariho Ben Kanaana a Kitty Fremontové a stej-
ně jako je v závěru románu Exodus slaven svátek Pesach, i my jsme v rámci našich skupinek měli možnost 
tento obřad uskutečnit.

Celý tábor jsme již tradičně jako všechny předchozí tábory ukončili u slavnostního ohně, kde proběhl 
i slib Klubu Pathfinder několika z nás.

Jakub Fraj

V červenci jsme uskutečnili horské putování 
všech věkových kategorií bývalých Želv kolmo  
i pěšmo v pískovcové krajině Českosaského Švý-
carska. Obdivovali jsme krásu skal, skalních soutě-
sek, některé jsme projeli na lodičkách, šplhali se po 
žebřících, zažívali adrenalin na ferratách a na skal-
ních římsách jsme překonávali závratě. Z vrcholků 
kopců jsme se kochali krásnými výhledy, „vylou-
pili“ jsme jeden loupežnický hrad; hodně jsme se 
potili, překonávali sami sebe a užívali si oddílového 
kolektivu i přítomnosti našeho Stvořitele.

Za všechny zapsala Želva Hana

Českosaské Švýcarsko – Oddíl Klubu Pathfinder 
„Želvy“ ze Žďáru nad Sázavou (13.–19. 7. 2015)

„Seniorwandr“ Rychleby (26. 7. – 2. 8. 2015)

Jelo nás pět. Věkový průměr cca 53,6 roku. Přijíždíme a přicházíme na Císařskou boudu. Ubytování je 
přesně podle plánovaných představ – bez elektřiny, bez vody, bez signálu, zato s krásou všude vůkol. 

Prožíváme týden nezapomenutelných zážitků a na chvíli tak trochu omládneme…
Putujeme po krásném hřebenu přes Smrk, Kovadlinu a sedlo Peklo do nejdelšího rychlebského údolí.  

A ač nás čas od času vrátí do reality bolavé koleno či jiná putovní „chorosť“, po zásahu Pepínovy seniorské 
KáPéZetky vždy znovu vyrážíme na další cestu… 

Podíváme se do Sokolích skal na chatu Beruška a pak nás čeká Ramzová… Vyjíždíme do Slezska na pro-
hlídku zámku na Jánském vršku v Javorníku.
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V pátek podnikáme autovýlet na Bo-
růvkovou horu na rozhlednu, do Ja-
vorníku do cukrárny, do lomu a k Ný-
znerovským vodopádům a sobotu pak 
trávíme na Obří skále. 

Děkujeme ti, Bože, za to, že jsi slíbil 
hledačům Tvého království, že vše ostat-
ní jim bude přidáno. My jsme si tu přida-
nou hodnotu uvědomovali při každém 
pohledu na krásnou mlhu, les, skalní pa-
noramata i borůvky všude kolem. Nejvíc 
ze všeho Ti, Bože, děkujeme za smysl pro 
humor, který nás všechny spojoval. 

Nechcete příště vyrazit s námi – Old 
pathfindery?

S přispěním všech wandrovníků sepsala Želva Hana (a až nezdravě to zkrátil Jerry)

Old Pathfinder vzpomínal 10. výročí založení

Letos je tomu již 10 let od chvíle, kdy byl založen oddíl 
Klubu Pathfinder složený z pamětníků počátků této orga-
nizace. Rozhodli jsme se tehdy, že se minimálně jednou za 
rok setkáme k víkendovému vzpomínání a také k vyprá-
vění o tom, jak můžeme i v seniorském věku být ještě uži-
teční našim nástupcům ve vedení Klubu Pathfinder, který 
jsme společně zakládali. 

Pokaždé, kromě výše uvedeného tématu, máme na pro-
gramu nějakou nevšední aktivitu, kterou si svá setkání 
zpestřujeme. V minulosti to byl například výšlap na Čer-
ný Kameň, trénink lukostřelby, plavba na jachtě, výprava 
do skalního města Adršpach apod. Přiložené fotky jsou  
z našeho posledního výročního setkání v Krkonoších, které 
jsme sjížděli na koloběžkách.  To vše chceme nabídnout 
i vám.

Od příštího roku bude ODDÍL OLD PATHFINDER 
oficiálně registrován pod číslem 002, jež nesl náš nejstarší 
oddíl Klubu Pathfinder. Mohou se do něj přihlásit ti, kdo 
mají za sebou 10 let aktivní práce s dětmi a je jim 40 či 
více let. Takto registrovaní Old pathfindeři budou zváni 
na akce Old pathfinderů a také budou průběžně dostávat 
všechny informace týkající se tohoto oddílu.

O přihlášku si napište na e-mailovou adresu: jerry.slosa-
rek@gmail.com; obratem vám s ní zašlu i bližší informace.

Těšíme se na vás – Jerry a spol. OP
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Sjelo se nás letos skoro padesát – 35 dětí, vynikající kuchaři a pár správných vedoucích. 
Mottem našeho letošního tábora byla „divergence“.
Každý z nás dostal při svém narození od Pána Boha mnoho úžasných darů. Dar pohybu, hlasu, 

dar vidět, vnímat, cítit, dar hudby, dar zručnosti, dar porozumění atd. Mnohé z těchto darů však 
vůbec nevyužíváme. Mnohdy je to dáno prostředím, kde žijeme, nebo lidmi, kteří se kolem nás na-
cházejí… 

Abychom si to uvědomili, vytvořili jsme na táboře virtuální zónu, kde se připravují noví kandidáti 
na „NOVÝ ZAČÁTEK“. 

Naši táborníci měli možnost zvolit si jednu z několika frakcí: Mírumilovných, Odevzdaných, Se-
čtělých, Odvážných či Upřímných. 

Průběžně byly testovány jejich představy a v různých zkouškách si ověřovali, jak na tom dooprav-
dy jsou. Přicházející zkoušky totiž odkrývají to, co uvnitř nás skutečně je. 

V úžasném „rajském prostředí“ na zahradě manželů Cichých jsme měli možnost otevřít zákoutí 
svých srdcí a připravovat nové adepty na skutečnou cestu životem do „Nového, nebeského ráje“. 

Přejeme i vám všem odvahu nebát se být ve světě kolem nás „divergentní osobností“ vnímající  
více, než se od ní očekává.

 Vladimír „Tauri“ Polehňa

TÁBOR CESTA DO RÁJE 4 – „DIVERGENCE“ 
KYJOV 2015



Českosaské Švýcarsko 10. výročí Old Pathfinder

Tábor pražského oddílu „Penquins“

Tábor „Divergence“ – Kyjov




