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P RO Č  TO  D Ě L Á M ?P RO Č  TO  D Ě L Á M ?

V poslední době si často kladu otázku – jaký smysl má moje 
práce s dětmi z ateistického prostředí, různých sociálních po-
měrů a na malé vesnici k tomu? Dá jim ten Pathfinder něco?
Dvakrát týdně jdu za nimi, abych jim věnovala svůj čas, už čtvrtý 
rok. Doma nestíhám, a přece mi pokaždé řeknou: „Jen běž, děti čekají.“ A já se přesto 
sama sebe ptám, proč to vlastně dělám. Je neděle, tři hodiny, a já už zase musím jít za 
dětmi. Dnes jich přišlo 16. A jsou v plné práci, uklízejí svoje betonové „hřiště“ a volají 
na mne: „Počkáte na nás ještě chvíli, my si chceme hřiště dočistit. My jsme tady už 
celé dopoledne, už nám zbývá jenom kousek a chceme ho domést, počkáte?“ Čekám 
a ráda. Usmívám se a oni také. Nechápu to, „moje“ děti si samy zorganizovaly brigádu 
na úklid hřiště? Samy, bez říkání, bez dozoru? Žasnu a vzpomínám na naše začátky. 
Na první úklidovou brigádu a sázení růží v parku. Nechtěly pracovat na cizím nebo 
jim to doma zakázali. A dnes tu jsou skoro všechny. Samy v klidu a pohodě dodělávají 
svou práci. Jak se změnily. A děvčata mi vyprávějí, co dělala minulý týden, když byly 
prázdniny. Jak všichni hráli bojovku, šipkovanou, a tu novou hru, co jsme je naučili. 
Potom sesbírali odpadky okolo parku, protože to tam bylo ošklivé a špinavé, a Míša 
mluvil sprostě, tak musel dělat deset dřepů a… Ta změna, tenkrát mluvili tak sprostě, 
že se to nedalo ani poslouchat. Svoje křestní jména nepoužívali, měli bohatý výběr 
náhradních oslovení. A tehdy jsme zavedli – sprosté slovo = deset dřepů. A funguje to. 
Když jdeme okolo a oni nás nevidí, často slyší-
me „a děláš deset dřepů, sprostý slovo“. Tak to 
jsou ty „naše děti ulice“? Nechce se mi tomu 
věřit a tak se jen dívám a poslouchám. Mám 
právo ještě mít pochybnosti a ptát se sama 
sebe, proč ?…       
     J. M.

„Otevřete oči a hledejte, kde nějaký člověk nebo nějaké lidem věnované dílo po-
třebuje trochu času, trochu vlídnosti, trochu účasti, trochu společnosti, trochu 
srdce nějakého člověka.“ (Albert Schweitzer)
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My jsme se jedné slunečné neděle s hrstkou odváž-
ných pathfinderů z Plzně vydali na dobrodružnou 
výpravu po stopách kovboje Johnyho Treshe. Cestou 
jsme si ověřovali různé tábornické znalosti a praktic-
ké dovednosti, dověděli jsme se spoustu zajímavostí 
o přírodě a životě v ní, dobyli jsme doupě zlodějů 
zlata, překonali indiány ve zdatnosti a nakonec našli 
tajný poklad. A bylo nám spolu moc dobře…

P. S. A co vy ostatní? Co spolu prožíváte? Z čeho 
máte radost, co jste se na Pathfinderu naučili? 
A kde jste to použili? Zažili jste tak veliké 
dobrodružství, že si o něm ještě teď, po 
měsíci vyprávíte? Nebo nemůžete za-
pomenout na některou z veselých 
historek ze schůzky? Je toho ur-
čitě spousta, tak co kdybyste 
nám o tom napsali? Rádi se 
zasmějeme nebo zamyslíme 
s vámi. A navíc, vámi realizo-
vané nápady mohou být dobrou 
inspirací všem našim kamarádům 
v jiných oddílech. Pište a posílejte fot-
ky na: heidy.m@centrum.cz

AHOJ, PATHFINDEŘIAHOJ, PATHFINDEŘI!.
JAK SE MÁTE? A CO DĚLÁTE?JAK SE MÁTE? A CO DĚLÁTE?

A my zase…A my zase…
jsme v Litoměřicích vítali jaro. Oddíly Faraonů, Vlků, Mravenců a Stopařů se sešly, 
aby prozkoumaly tajemné podzemí města a v nočních ulicích vyzkoušely svou od-
vahu. Bylo to jako napínavá detektivka – pokaždé se rozhodnout, kam dál. O všem 
rozhodoval jediný střih nůžek. Ale díky znalostem z oddílových schůzek jsme nako-
nec rozluštili všechny šifry a ani jsme moc nebloudili…

… slunce pálí, z dáli se ozývá dusot koňských kopyt, Johny si posune klobouk do týla … slunce pálí, z dáli se ozývá dusot koňských kopyt, Johny si posune klobouk do týla 
a začíná vyprávět: „Tenkrát na západě…a začíná vyprávět: „Tenkrát na západě…



P
O

 

S

T
O

P
Á

C H  J O H N Y H O
 T R

E S H E
P

O
 

S

T
O

P
Á

C H  J O H N Y H O
 T R

E S H E



 20 20

Milí odvážlivci! Milí odvážlivci! 

Dnů v kalendáři, 

chci říci zářezů 

na mém kůlu, přibylo 

zase zrovna tolik, že 

se přiblížil čas změřit 

své síly a zdatnost na 

Robinsonádě 2003, 

která se uskuteční ve 

dnech 9. - 11. 5. Tužte 

se tedy a uvidíme!

Ve dnech 23. - 25. 5. Ve dnech 23. - 25. 5. 

v mnoha městech 

 České republiky pro-

běhne již tradiční 

Bambiriáda – pře-

hlídka všech organi-

zací a občanských 

sdružení dětí a mlá-

deže. I Pathfinder 

má možnost se na ní 

představit. Vysvětlit 

zájemcům, co je 

cílem a smyslem naší 

činnosti, a předvést 

i to, co děláme, co 

nás baví. Více infor-

mací vám poskytnou 

vedoucí jednotli-

vých oblastí.
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Tak už si na naší společné výpravě vykračujeme v super botách, 
patřičně oblečeni, a výstroj neseme v batohu, který na zádech 

sedí jak ulitý. Přesto nezabráníme tomu, aby naši tělesnou 
schránku nenavštívila stará známá  – teta Únava. I na stránkách 

Bible Stvořitel nabádá pamatovat na čas odpočinku. Odpoči-
nek ducha nalézáme při pobožnosti. A odpočinek tělesný? Kde 
jinde, než ve spacáku. Uživatel kvalitního spacího pytle si hoví 
v pohodlí a teploučku, zatímco ostatní jsou odsouzeni protr-
pět se nocí k chladnému ránu. Většinou pak poskakují v půl 
třetí kolem skomírajícího ohýnku. Z takového neodpočinku 

mnoho nových sil nenaberou! Přemýšlíte-li o pořízení dobrého 
spacího pytle, můžete se vydat dvojí cestou:

1) peří – Náplň prověřená v těch nejextrémnějších podmín-
kách. Nesnáší však vlhko, je tedy citlivější na zacházení. Pořizo-
vací náklady jsou vyšší, ale izolační vlastnosti lze po čase obno-

vovat chemickým čištěním. Životnost se tak prodlužuje. 
2) dutá vlákna – Nižší ceny a malé nároky na údržbu činí 

z této náplně favorita pro naše klimatické pásmo.
Vlákna však stárnou a časem se zhoršují izolační schopnosti. 
Údaje výrobců o extrémních teplotách bývají nadsazené! Za 

maximální tepelnou odolnost považujte hodnotu označenou 
jako komfort. Další důležitou vlastností spacáku je prodyšnost 
povrchového materiálu. Čím více vzduchu udrží, tím lépe. Zjis-

títe to jednoduchým trikem: Nechte spacák chvilku ležet roz-
ložený a pak jej smotávejte od hlavy. Hromadí-li se v nohách 

vzduch, je to dobré. Smotáte-li celý pytel bez odporu vzduchu, 
nepatří mezi špičku.

POKOJNÝ SPÁNEK VŠEM PATHFINDERŮM PŘEJE K4            

„ O D P O Č Í V E J  „ O D P O Č Í V E J  
V  P O K O J I “V  P O K O J I “
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C R R R  C V A KC R R R  C V A K

Oblast Severní Hvězda Oblast Severní Hvězda 

pořádá dne 1. 6. oblíbe-

ný turnaj ve cvrnkání 

kuliček v důlek pro-

hloubený – Kuličkiádu 

2003. Pokud si chcete 

změřit síly v tomto spor-

tu a patříte do věkové 

kategorie 4 až 99 let, 

jste srdečně zváni. Více 

informací na: 

heidy.m@centrum.cz

20 . - 29. 6. proběhne20 . - 29. 6. proběhne dru-

há společná celounijní 

část vůdcovského kurzu. 

Budoucí vůdcové budou 

mít možnost procvičit se 

prakticky v tábornických 

znalostech, absolvují 

kurz první pomoci a na 

závěr je čekají zkoušky 

a slavnostní slib.

A pak už budou 

prázdniny – HURÁ !!!

Dobré ráno, mami. :o) Začínáš svůj den touhle větič-
kou? Myslím, že je to dobrý začátek dne, ale poradím ti,
jak k tomu ještě něco přidat, aby tvů
začátek dne byl ještě lepší, a nejen 
začátek. Vezmi si hluboký talíř 
a nalij do něj vodu. Potom vezmi 
suchou houbu. A vyzkoušej, kolik 
vody se do takové houby vejde. 
Kolik vody se ti podařilo nacucnout? Je to

pěkných pár kapek, co se z ní
dá potom vymačkat. Že nevíš, proč ti 
teď píši o houbě? Co to má společného 
s tím, jak ráno pozdravíš? Je to jedno-
duché. Ráno, když se probudíš, je tvoje 
hlavička jako suchá houba. Celou noc se 

ti rovnaly všechny věci v hlavě a teď mů-
žeš zase nasávat, stejně jako ta suchá hou-

ba. Když ráno pozdravíš svoji maminku, tak 
je to moc fajn začátek. Na světě je ale ještě někdo, na 
koho bys neměl zapomenout. Je to někdo, kdo s tebou 
bude celý den. Je to Pán Bůh. Když ho ráno pozdravíš 
a chvíli si s ním budeš povídat, řekneš mu, co tě čeká, co 
budeš dělat, čeho se bojíš, tvůj celý den bude vypadat 
úplně jinak. Tvoje houbička nasaje to první v novém dni 
přímo od Pána Boha. Celý den budeš vědět, že na nic 
nejsi sám. Že máš spojence, přítele. Vyzkoušej to, jeden 
den vstaň a na Pána Boha si ani nevzpomeň (ono se to 
občas asi stává, třeba když zaspíme). Druhý den zkus 
pozdravit kromě maminky i Pána Boha. Řekni mu, co tě 
čeká a ať je celý den s tebou. Potom si večer, než půjdeš 
spát, zkus vzpomenout na oba dny a porovnej, který 
z nich byl lepší. Přeji ti hezké dny s Pánem Bohem.

RŮŽA
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U N I J N Í      U N I J N Í          VŮDCOVSKÝ SPECIÁLVŮDCOVSKÝ SPECIÁL

V Ů D C O V S K Ý  K U R Z  Č SV Ů D C O V S K Ý  K U R Z  Č S
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prázdniny jsou za rohem a s nimi se blíží hromada dobrodružství na táborech a vý-
pravách. Hmm, už aby to bylo, co? No, aby se vám ten čas čekání zkrátil, zkuste se 
zapojit do naší předprázdninové soutěže. Splněné úkoly mi pošlete na adresu: 
heidy.m@centrum.cz a uvidíme, zda jste zálesáci jaksepatří!

2) Poznáš tyto tři druhy uzlů?

3) A morseovku, tu jistě skvěle ovládáš, že?

M I L Í  TÁ B O R N Í C I ,M I L Í  TÁ B O R N Í C I ,

1) Jaké stopy vidíš na obrázcích a, b, c, d ?
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restaurace Country Life čekala druhá 
část. Opět dvanáct otázek, na které 
je možné odpovědět znalostí Bible 
a uměním ji používat.
Po odevzdání všech odpovědí a jejich 
vyhodnocení získala Pátý tajemný klíč, 
který byl objeven při odstraňování 
následků ničivé povodně z minulého 
roku v jednom sklepě staré Prahy, 
skupina Kolibříci z oddílu Penguins. 
Chtěl bych poděkovat vedení Country 
Life za ochotu každoročně poskytnout 
útočiště při odhalování tajemství jed-
notlivých klíčů. Díky. Co říct závěrem? 
Každý, kdo se zúčastnil, stal se vítě-
zem, i když klíč je jen jeden. U nápadu 
poznat Staré Město Prahy a přitom 
zažít dobrodružství stál Luděk Bouška 
s několika nadšenci a dodnes je hlav-
ním organizátorem této akce. Poprvé 
jsme se za tajemstvím dvanácti klíčů 
vydali v roce 1999, kdy jsme pátrali 
po architektuře významných budov. 
Druhý klíč měl téma chrámy, kostely 
a synagogy. Třetí klíč byl spjat se so-
chařstvím a sochami. Čtvrtý klíč zněl 
hudbou a provázel nás místy s hud-
bou spojenými. Pátý klíč, čas a hodiny, 
má už také majitele, jeho tajemství je 
odhaleno. Ještě zbývá sedm tajemných 
klíčů. Jaké tajemství bude skrývat 
šestý klíč? Nechcete se pokusit stát se 
jeho vlastníky zrovna vy?

PENGUIN

TA J E M S T V Í  

TA J E M S T V Í  
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T
ento rok jsme se pokoušeli odhalit ta-
jemství Pátého klíče, který byl spojený 
s veličinou času a hodinami, které ho 

odměřují. Jako třešnička na dortu tento-
krát byla pro účastníky připravena prohlíd-
ka Staroměstského orloje. Do noční staré 
Prahy vyrazily čtyři skupiny pathfinderů 
a skautů, které se snažily odhalit tajemství 
dvanácti míst spojených s časem. Černí 
andělé, jako vždy, nezklamali a dokázali 
nám ztěžovat už tak náročné úkoly. Někdy 
trestnými body, které mohou zhatit skoro 
jisté vítězství. Jindy všemožnými úkoly, kdy 
např. celá skupina musí na frekventova-
ném místě plném turistů zalézt do spacáků 
a předstírat spánek. Po splnění všech úkolů 
v terénu nás ještě v příjemném prostředí 


