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KLÍČOVOU DÍRKOULÍČOVOU DÍRKOU
 

              
DO PŘÍRODYDO PŘÍRODY

„Tedy, musím neskromně říci, že nám velrybám propůjčil Stvořitel pěknou spoustu 
zvláštností. Dokážeme například plout rychlostí až 65 km za hodinu. Některé z nás do-
kážou vytrysknout vodní gejzír 15 metrů vysoký. Dokážeme se ponořit až do hloubky 
3000 metrů. Některé z nás mají objem plic přes 3000 litrů, zatímco vy lidé pouze 4 až 
7 litrů. A to není všechno. Super je taky jazyk některých z nás. Může být tak velký, jako 
dva dospělí koně! Taky naše hlavní tepna má průměr až 50 cm. No, jen si to představte! 
To je jako roura kanalizace! Dobře, už končím s tím vytahováním. Jen jsem chtěl zdů-
raznit, jak moudře nás náš nebeský Otec stvořil. Snad úplně všechno v našem životě je 
velmi zajímavé. Už když se narodíme. Jako novorozeně plejtváka obrovského jsem byl 
dlouhý 8 metrů a vážil jsem 8 tun. To je o dva tisíce kg více, než když se na váhu postaví 
dospělý slon. I můj kámoš, velryba grónská, který je na obrázku, byl pěkný macek. Po 
narození jsem musel rychle růst, abych měl dost síly na cestu do polárních vod. K to-
mu mně mamka stříkala mléko přímo do pusy, a to pod takovým tlakem, že na vodní 
hladině by tato mléčná fontána stříkala dva metry vysoko. Velrybí mléko je úplně nejvý-
živnější ze všech. Za sedm dní jsem také zdvojnásobil svou porodní váhu. To lidské dítě 
na to potřebuje 180 dní. V prvních sedmi měsících jsem vypil 90 litrů mléka denně! No, 
jsem prostě jedlík. Bůh nám také daroval schopnost komponování. Pomocí svých zpěvů 
se můžeme dorozumívat i na vzdálenost 100 km. Bylo by toho ještě mnoho zajímavého 
z mého života. A to díky mému velkému a geniálnímu Stvořiteli. „Mnoho divů jsi už 
vykonal, můj Bože, Hospodine, ve tvých úmyslech se ti nevyrovná nikdo.“ (Žalm 40,6) 
Tohle si fakt pamatujte. Tak čau, já zas 
pádím něco papkat…“

PODLE KNÍŽKY „KDYBY ZVÍŘATA MOHLA MLUVIT“ 
PŘEVYPRÁVĚLA JITKA A LUCIE
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J A K  S E  M Á M E  J A K  S E  M Á M E  
A  CA  C D Ě L Á M E …D Ě L Á M E …

… V OBLASTI TŘINEC …… V OBLASTI TŘINEC …

„Přátelství s Ježíšem“. To bylo motto společného setkání dětí z třineckého okrsku. Vše 
proběhlo 8. listopadu 2003 ve sboru Třinec-Lyžbice, který jsme měli celou sobotu 
pro sebe. A tak snad ještě posílám jedno malé poděkování všem strýčkům a tetičkám 
tohoto sboru za to, že nám svou modlitebnu půjčili. Jen chci připomenout, aby bylo 
všem jasno, že jsme se tam sjeli z deseti sborů. Když se podíváte na mapu, a to určitě 
udělejte, pak v samotném severovýchodním cípu naší republiky najdete na rozloze 
několika kilometrů čtverečních tato místa: Návsí, Bystřice, Třinec, Lyžbice, Oldřicho-
vice, Komorní Lhotka, Český Těšín, Karviná, Orlová a Dětmarovice. Všude tam najdete 
sbory církve adventistů a ve všech těch sborech najdete hromadu dětí. A tak se nás 
velká část sjela onoho podzimního dne, abychom se společně setkali, popovídali si 
a hlavně chválili Boha. Tentokrát jsme měli sobotu o to zajímavější, že celý program 
si vedly děti samy. Uvádění, moderování, vedení bohoslužby, to vše bylo v režii dětí, 
a tak si děti mohly připravit sobotu podle svých představ. Jen kázání jsme nechali 
na někom, kdo má přece jen více zkušeností. Vedoucí Pathfinderu na Moravě, bratr 
Karel Staněk, hovořil zejména pro děti, a proto jsme nesměli zapomenout na příběh 
pro dospělé, aby si přišli v programu na své také oni. Myslím, že jsme všichni mohli 
prožít sobotu plnou přátelství — jak mezi sebou, tak zejména s Ježíšem Kristem. Jen 
doufám, že to přátelství s Ježíšem nám všem bude fungovat i mimo soboty, a tak to 
asi má být. 
      SAM 

… NA SEVERNÍ HVĚZDĚ …… NA SEVERNÍ HVĚZDĚ …

My jsme zase prožili prima víkend v Liberci. Po předlouhém pláno-
vání jsme s velikým nadšením větších i menších uspo-
řádali turnaj ve vybíjené. Výtečně připravená 
a nadšená družstva bojovala se vší vervou. Vyhráli sice 
jen ti nejlepší, ale výborně se bavili určitě všichni. No, 
přesvědčte se sami…        

LENKA



ROVERSKÝ POTLACHROVERSKÝ POTLACH

VYBÍJENÁVYBÍJENÁ

VÝCHODNÍHOVÝCHODNÍHO VĚTRU VĚTRU
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Podmínky pro její získání

� Výstup do 1000 m a výše — z někte-
rého údolí v okolí hory, uskutečněný 
vlastní silou.

� Úspěšný návrat pod horu.
� Osvojení znalostí a dovedností pro 

přežití v horách.
� Prokázání se vrcholovou fotografií se 

jménem hory, dosaženou nadm. výš-
kou, datem výstupu, jménem a věkem 
žadatele/ů o odborku.*

� Zápis o výstupu a předání jeho kopie 
tomu, kdo odborku uděluje.

� Potvrzení důvěryhodné osoby o spl-
nění všech podmínek pro získání 
odborky (vůdce oddílu, rodiče, učitel, 
kamarád starší 18 let, prokazatelně 
znalý prostředí hor).

*Není-li možné z technických důvodů před-
ložit fotografii, postačí svědectví druhé 
osoby. Není-li ze závažných důvodů ani 
toto možné, pak žadatel předloží své čestné 
prohlášení.

Znalosti a dovednosti horala

� Orientace v terénu a čtení mapy.
� Přežití ve volné přírodě (vybavení, bi-

vak, oheň, získávání tekutin a živin).
� Pochod ve skupině (vhodný počet, 

rychlost, odpovědnost vůdce, nebez-
pečí stržení osob, kamenů nebo lavin, 
zajištění).

� Poskytnutí první pomoci a přivolání 
záchrany.

� Znalost a dodržování zásad ochrany 
přírody.

PATHFINDER HORALPATHFINDER HORAL

O B L A ST  J I Ž N Í  K Ř Í Ž  VÁ S  O B L A ST  J I Ž N Í  K Ř Í Ž  VÁ S  

Z V E  K  Z Í S K Á N Í  O D BO R K Y :Z V E  K  Z Í S K Á N Í  O D BO R K Y :
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� Správné používání výstroje (postupo-
vé, jisticí a ochranné pomůcky**).

� Nebezpečí na horách!!!
 
**Mezi používání výstroje patří i práce 
s lany (vázání uzlů, prusíkování, slaňování, 
údržba).

Nebezpečí na horách

a) subjektivní: Odhad vlastních schop-
ností vzhledem k náročnosti terénu.

b) objektivní: Znalost klimatických pod-
mínek dotyčné oblasti. Z toho vyplývající 
načasování nejbezpečnější doby výstupu. 
Náhlé změny počasí. Předcházení přehřátí 
nebo podchlazení, ochrana před omrzli-

nami. Nebezpečí pádu sněhových a ka-
menných lavin, jednání v takových situa-
cích. Chování za bouře. Přechody ledovců, 
jištění pro případ pádu do trhliny.
Účinky nadmořské výšky a zásady aklima-
tizace.

Titul

Ten, kdo splní podmínky pro získání od-
borky, zúčastní se nejméně 5 výstupů na 
vrchol, z toho alespoň jednoho zimního, 
a přečká nejméně jeden bivak na sněhu, 
má právo nosit na pravém nárameníku 
kroje čestnou stužku horalů. Ten, kdo 
vystoupá až na hranici 8000 m, má dle 
pravidel Himálajského klubu právo užívat 
titul Himálajský tygr.



do 1. března 2004 můžete zasílat přihlášky

Chceš už konečně něco zažít? Chceš poznat nové lidi? Chceš poznat skutečnost? Chceš už konečně něco zažít? Chceš poznat nové lidi? Chceš poznat skutečnost? 

Přijeď si  vyzkoušet sám sebe!  Jaký jsi? Poznej se!Přijeď si  vyzkoušet sám sebe!  Jaký jsi? Poznej se!

Patříš mezi milovníky dobrodružství? Pak se přihlaš s celou partou, ale klidně i sám, na akci, která ti 
ukáže zcela jiný pohled na svět. Budeš se moci také sám přesvědčit, jaké to je v situaci, kdy si budeš 
muset vystačit pouze se svými kamarády, případně i sám se sebou. Pokud máš dost odvahy a je ti více 
jak 15 let, určitě přijeď na letošní akci Force X. Přihlásit se může každý občan ČR, bez ohledu na pří-
slušnost k té či oné organizaci.
Chceš vědět více? Navštiv http://forcex.ic.cz/, kde se můžeš podívat na okamžiky z akce minulé a stáh-
nout přihlášku na další akci. Vše, co budeš potřebovat, se dozvíš, pokud nám prozradíš svou adresu 
s telefonním a rodným číslem či datem narození, názvem a číslem oddílu (pokud jsi členem KP). Připiš 
také název svého nejoblíbenějšího filmu. Popřípadě si z internetu stáhni přihlášku. My ti pak pošleme 
další informace o akci. Přijímám přihlášky i elektronickou formou!
P. S. Cena = 150 Kč pro člena Klubu Pathfinder, registrovaného v roce 2004, pro ostatní z ČR a SR činí 
poplatek 250 Kč, pro účastníky z jiných zemí činí poplatek 300 Kč (cena zahrnuje jídlo po dobu akce, 
materiál, věcné ceny a ostatní režijní náklady). Tato částka musí být z organizačních důvodů zaslána 
do 3. března na účet: č. ú. 1031621808/0800, specifický symbol 9137424. Do zprávy pro příjemce 
v bance napište své celé jméno! Částky došlé později odesíláme zpět!

Těšíme se na osobní setkání s každým z vás.Těšíme se na osobní setkání s každým z vás.
Jaroslav Šlosárek, Olda Svoboda, Jaroslav Šlosárek, Olda Svoboda, 
Radek Kocyan, Milan Lebeda a další…Radek Kocyan, Milan Lebeda a další…

Kontakt: Milan Lebeda (Prusík)
 Suvorovova 478
 741 01 Nový Jičín

E-mail:  forcex@ic.cz, milanl@centrum.cz
Tel.: +420 603 521 073
Internet: www.horskaboure.info, www.forcex.ic.cz

NEZMEŠKEJ, DALŠÍ AKCE BUDE AŽ ZA DVA ROKY!NEZMEŠKEJ, DALŠÍ AKCE BUDE AŽ ZA DVA ROKY!

Dobrodružství!
Kamarádství!

Extrémní situace!
Survival!

Noční terén!
Ochota pomoci!

Neuvěřitelné zážitky!
A nejen to!!!Operace Operace 

trvalá svobodatrvalá svoboda



 23 23

Před mnoha dny a týdny se konal v Adršpašské roklince roverský potlach; bylo to 
přesně 24. – 29. 10. 2003. Bylo to sice již dávno, ale i tak věřím, že si na to rádi za-
vzpomínáme. Sjeli se tam roverští poutníci ze všech koutů Čech, celkem osmadva-
cet odvážlivců a jeden roztomilý hafan. Dokonce nás poctil návštěvou i sám velký 
Dawy a Kanaďan Rudy (zvaný Koloušek). Potlach byl svolán za účelem poznání 
nových kamarádů, povídání si o Bohu a o lidských problémech. Také se tam konaly 
workshopy plné různých psychologických testů, scének a zajímavého povídání. To 
abychom lépe poznali sami sebe i své kamarády. Dále se také připravovaly plány do 
budoucna. Sobotní kázání měl Peřinka na zřícenině Adršpašského hradu, na vrchol-
ku skal. A to už bylo předzvěstí, že budeme potřebovat mnoho fyzických sil. Aby 
se neřeklo, kdo chtěl, mohl si také zkusit jeden z adrenalinových sportů — slanění 
z vrcholku skal nebo plavání v Adršpašském jezírku v minusovém mrazu. Okraje 
jezírka byly pokryty slabou vrstvou ledu. Jak tomu bylo u otužilců Práli, Růži a Pí-
tra? Pro někoho to byla jen rozcvička a pro některé i dokonalá odtučňovací kůra. 

Pro zpestření se konaly také bojové hry. Např. 
noční bojovka po stezkách Adršpašských skal, 
která byla plná strašidelných zákoutí, hororo-
vých uliček a strážců skal, kteří měli za úkol 
zdržovat dvojice, které spěchaly k andělovi, aby 
vyléčil ochrnutí jednoho z nich. Večer jsme si 
pouštěli filmy, prohlíželi fotky a hráli hry. Kaž-
dý večer jsme zakončili společnou modlitbou 
a poté se každý zachumlal do svého útulného 
pelíšku. Akce to byla opravdu vydařená, což 
doufám potvrdí všichni zúčastnění. Podařilo se 
nám vytvořit fajn prostředí pro nové i hlubší 
vztahy — jak mezi lidmi, tak s Pánem Bohem.

Za VV Beruška

ROVERSKÝ POTLACH ROVERSKÝ POTLACH 

V Ý C H O D N Í H OV Ý C H O D N Í H O

V Ě T RUV Ě T RU
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Advent pro mlá-Advent pro mlá-
dež i ty ostatnídež i ty ostatní

V nedeľu 21.12.2003 sa uskutočnil v Martine 1. ročník 
medzinárodného halového futbalového turnaja s názvom 
MARTIN-CUP. Už ráno o 8.00 sa stretli mužstvá z Prievidze, 
Gerlachova, Bratislavy, Trnavy, Ostravy — Karvinej a Marti-
na. Hralo sa systémom každý s každým. Značne omladené 
mužstvá hrali s nadšením a veľkým nasadením ale fair-
-play. Hráči jednotlivých mužstiev ukázali kvalitný futbal 
a pripravili divákom aj sebe pekný športový i spoločenský 
zážitok. Po odohraní všetkých stretnutí sa hrali ešte dva 

zápasy  — o tretie miesto a o zlato. Kvalitné mužstvo Ger-
lachova pod vedením nestarnúceho Jána Mlynára sa do 
finále nedostalo a v zápase o tretie miesto porazilo Trnavu. 
Vo finále sa stretli hráči Bratislavy a domáceho Martina. 
V prvom zápase v základnej časti porazila Bratislava Martin 
3:0, ale vo finále si domáci po nadšenom a obetavom vý-
kone vybojovali zaslúžené víťazstvo 3:1 a stali sa držiteľmi 
putovného pohára. Z hráčov svojím výkonom zaujal najmä 
jeden z najlepších strelcov turnaja futbalista Martina Ľubo 
Resutík. Najlepším hráčom turnaja a držiteľom „zlatej lopty“ 
sa stal Peter Tisovský z Bratislavy. Napriek početnej skupine 
svojich šarmantných fanyniek skončili sympatickí hráči 
z Ostravy-Karvinej po snaživom výkone na poslednom 
mieste. Za pekný zážitok je potrebné poďakovať hlavnému 
organizátorovi súťaže Lukášovi Fúčelovi, ktorý na záver 

odovzdal všetkým mužstvám hodnotné ceny. Lúčili sme sa 
s pozdravom DOVIDENIA o rok a s nevysloveným prianím, 
aby sa aspoň trochu športového nadšenia mladých futba-
listov prenieslo aj do nadšenia k službe blížnym.

JÁN MUNTÁG

IMPULZ A 02/ 2004

MARTIN-CUPMARTIN-CUP


