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ZÁKON
Nedávno se mi stala zvláštní věc, která mě, jako ob-
vykle J, přivedla k zamyšlení. Potkala jsem jednu svou 
známou. Ještě jsem ji ani nestihla pozdravit, a ona už na 
mě vyhrkla: „Jaký je první zákon, tedy přikázání, nebo jak se 
tomu říká, no v Bibli, které je první…?“ Chvilku mi trvalo, než jsem se vzpamatovala. 
Pak odpovídám: „Proč se ptáš?“ „No, myslela jsem si, že první přikázání je „Nepokra-
deš“. Poslouchala jsem rádio a tam se ptali lidí, ale nikdo to nevěděl…“
Říkám si: Dobrý, přikázání znám, kdyby se zeptali mě. Byl to zákon Izraelců. A co zá-
kon Pathfinderu? Taky znám, dobrý. A řídím se jím? Každý den? Takový šestý zákon: 
„Mít zájem o druhé a pomáhat jim.“ A osmý: „Denně přemýšlet o Bohu.“ No 
a co teprve desátý: „Žít tak, jak si přeje Bůh.“
Jednou jsem četla, že zákon je směrnicí pro praktický život. Moc si přeju, aby i ty 
naše zákony Pathfindera nebyly jen „teorií“, ale opravdovou směrnicí pro každodenní 
život i v tomto roce, který právě začínáme. Přeji vám nejen dostatek síly a nadšení 
v tom, co děláte, ať už je 
to práce s dětmi či 
cokoliv jiného, ale 
také touhu: „Být 
radostným člo-
věkem.“ (5. zákon 
Pathfinderu J)

HEIDY

číslo 1
roku

2005 
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DRSOŇ
Ranní paprsky pronikají klenbou žlutých korun stromů. S každým poryvem větru se 
část listí oddělí od tohoto zlatého baldachýnu a zlehka se snáší na zem. Inu, podzim!
Vycházející slunce osvětluje také skalní stěnu, pod jejímž převisem pokojně oddechuje 
několik postav. Ne že by spaly, ale proč vylézat ze spacáku? Je sobotní ráno, a tudíž 
žádný spěch!
Tak v takové pohodě začalo setkání roverů Jižního kříže.
Po snídani jsme trávili čas společným uvažováním nad obsahem Ježíšova kázání „Na 
hoře“. 
No a odpoledne jsme se vydali pod vrchol Blanského lesa.
Přenocování v loveckém srubu, obloha plná třpytivých hvězd a rozhovory u ohně, to 
je ta nejčistší esence romantiky. Takže to jediné, co nebylo zcela pohodové a činilo 
výpravu drsnější, byl výstup na samotný vrchol — Kleť. Místo ve výšce 1084 m nad 
hladinou moře.       K4
 

JIŽANÉ SE V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ 
BUDOU TĚŠIT NA TYTO AKCE:

19. - 20. 2. 2005 
Rychlá kola — velká autodrážní rallye
23. - 25. 3. 2005 
Jarní nádech — vandr probouzející se 
přírodou

Pro obě akce platí: účast přespolních 
kamarádů výjimečně možná po dohodě.
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Tak a je to tu! Deň, ktorý máme označe-
ný v kalendári, práve nastal! September 
je mesiacom, keď máme pravidelné stret-
nutie na Pacove. Mali sme prísť všetci  — 
kamaráti, kamarátky aj vedúci. Boli sme 
plní očakávania!
Po dlhej a únavnej ceste sme konečne 
dorazili na miesto stretnutia. Vztýčená 
vlajka nás privítala na ďalšom okrsko-
vom stretnutí detí. Začalo sa organizova-
nie večerného programu, ktorý pripravili 
Levice. Každý si prišiel na svoje a o zába-
vu bolo postarané. Hovorí sa, že v tom 
najlepšom treba skončiť a to platilo aj 
v tomto prípade. Na dobrú noc nám ešte 
ujo Komora povedal príbeh a všetci sme 
sa pobrali do svojich postieľok. (Našli sa 
aj nadšenci, ktorí prebdeli celú noc!) 

Na druhý deň ráno na nás čakala celo-
denná bojová hra, v ktorej sme mali do-
kázať svoju odhodlanosť a chuť do hry. 
Keďže sa po takej ťažkej noci nikomu 
z nás nechcelo, posmelil nás ujo Dano 
so svojím príbehom spolu s desiatovými 
balíčkami. Či sa nám už chcelo, alebo nie, 
museli sme vyraziť. 
Všetky družiny sa snažili, no vyhrať 
mohla len jedna. Takže si to Topoľčanci 
(autori hry) uľahčili a odmeňovali len 
tých najlepších. Po neskorom príchode 
dvoch družín (nebudeme menovať!) 
sme sa po ôsmich hodinách hry vrátili 
šťastne do chaty. Bol večer a vonku už 
dávno nesvietilo slniečko. Pre nás to bolo 
znamenie, aby sme s radosťou vkročili do 
sobotného dňa. Piesne, modlitby, to všet-
ko znelo na Božiu oslavu. Prebúdzanie do 
sobotného rána s radosťou nám doprialo 
aj slniečko. S chuťou sme sa započúvali 
do sobotného kázania s názvom „Musíš 
rásť“. Ujo Komora v ňom poukázal na to, 
ako sa máme my — deti — priblížiť viac 
k Pánu Bohu. Každý sa zamýšľal a ďa-
koval Bohu, čo pre neho urobil. Deti to 
vyjadrovali piesňami, scénkami, príbeh-
mi, a tak sme sa všetci nachádzali v Božej 
blízkosti. Sobota sa skončila a my sme 
mali pred sebou ďalší program. Skôr, ako 
sa začala nočná hra, prevetrali smi si naše 
vo vedomostnej hre. Otázky boli z Biblie, 
zo všeobecných znalostí prírody a z Path-
findera. Potom sme sa už nedočkavo vy-
brali po skupinách do lesa na nočnú hru.

„MUSÍŠ RÁSŤ“
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POZOR,  ZMĚNA!
Milí kamarádi 
Pathfindeři, od 
příštího čísla 
dochází ke 
změně 
redaktor-
ky přílohy 
Pathfinderu. 
Proto od příště 
můžete posílat 
všechny své 
příspěvky na 
adresu: 
advent@pathfinder.cz

Mali sme v lese hľadať písmenká zave-
sené na stromoch. Vôbec sme ich však 
nevideli. Všetky skupiny sme sa spojili 
a založili v strede lesa oheň! Vlastne sme 
to všetci vzdali  — až na pár nadšencov, 
ktorí sa rozhodli hru dohrať. Ostatní 
sme sa ocitli v chate a spravili si vlastný 
program. Poslednú noc sa nikomu ne-
chcelo spať. Ranné prebúdzanie nebolo 
až také ľahké, ale ešte stále sme mali pred 
sebou program. Bratislava sa postarala 
o to, aby každý predviedol, čo dokáže 
v pohybových hrách. 
Nastal však koniec, pretože všetko pekné 
sa raz skončí. Po stiahnutí vlajky Pathfin-
derov zavládlo veľké lúčenie. Potom sme 
už všetci nasadli do áut a rozišli sme sa 
domov. Jedno je však isté — o rok sa opäť 
stretneme!!! Dovtedy môžeme premýš-
ľať, ako sa priblížiť k Bohu… 

VIKINA A KVETKA (LV) 



    SETKÁNÍ V BRTNÍKÁCHSTEZKA PÍSMÁKA

◀

◀
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Jako již tradičně, i loni na sklonku roku se setkali vedoucí, rádcové a všichni přízniv-
ci práce s dětmi v severních Čechách, na chalupě v Brtníkách. Naším záměrem bylo 
zrekapitulovat uplynulé akce, naplánovat nové, ale hlavně také pobýt spolu, sdílet 
se, dodat si sil a odvahy do další práce. Zamýšleli jsme se nad Božím slovem a nad 
posláním, které máme. Vedeme děti v Pathfinderu k Pánu Ježíši? Nebo jim „jen“ 
poskytujeme sice smysluplné, ale duchovně prázdné trávení volného času? Právě při 
hodnocení uplynulého roku jsme s povzdechem museli konstatovat, jak obtížné je 
konkurovat počítači a televizi. Snad proto se snažíme, aby naše hry a bojovky byly 
co nejnapínavější a nejneobvyklejší. Nezapomínáme ale přitom na to nejdůležitější? 
Vždyť přece každý z nás je Pathfinder, to znamená „ten, který hledá cestu“. Vedeme 
tedy děti tak, abychom jim pomáhali najít tu správnou cestu životem? Táborové hry, 
víkendové akce — plánujeme je tak, aby byly naplněny nejen zábavou, ale i duchovní 
„potravou“? To nechť nám je mottem po celý příští rok, kdy se opět vrhneme do při-
pravování báječných dobrodružství pro naše svěřence. I my severohvězdňáci jsme se 
s tímto rozešli. Založili jsme si takovou novotu — každou středu ve 21.00 hodin každý 
z nás, tam, kde jsme, skloní hlavu k modlitbě za všechny Pathfindery a Pathfindeřice, 
za obětavou práci vedoucích, za ochranu na akcích, za to, aby nás bylo víc, za to, aby-
chom uměli vést děti k Bohu, za Boží přítomnost při všem co děláme… Chcete-li, při-
pojte se k nám. Možná vám to bude také posilou a povzbuzením z pocitu blízkosti…

JIK

SETKÁNÍ…
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Ke sklonku loňského roku se opět konala soutěž v biblických 
znalostech, a to ve sboru CČH v Praze. Soutěž každoročně 

probíhá ve 2 kolech. V prvním — v místě bydliště účastníků a ve dru-
hém — při společném setkání. Do soutěže se řádně přihlásilo celkem 

458 účastníků, soutěžilo jich však 385. Do druhého kola postoupilo 248 dětí 
a přijelo 195 dětí. V obou kolech byly otázky z biblických knih: čtyři evangelia, 
Daniel, epištola Jakubova a Jozue. Po úvodním zpěvu, modlitbě a přivítání 
vyslechli účastníci biblickou úvahu a pak už se soutěžilo. Všichni, kdo se umís-
tili na vítězných místech, obdrželi červený odznak soutěže a vybrali si knižní 
cenu. Ty věnovaly: Mezinárodní biblická společnost, nakladatelství Advent-
-Orion a nakladatelství Samuel. Další tituly pořídili organizátoři ze sponzor-
ských darů, zvláště od IBS Česká republika. Všem sponzorům tímto děkujeme. 
Všem úspěšně umístěným gratulujeme. Z technických důvodů zde nemohou 
být vypsáni všichni, a tak jen náhled:

V nejmladší kategorii N se umístili ve skupině týmů jako první: 
Marián Řeha a Edita Fedorková z CASD ve Frýdku-Místku a dělí se o toto mís-
to s Hedou Frajovou, Martinem Havlíčkem a Anetou a Leonou Kubečkovými 
z oddílu „Penguin“ Klubu Pathfinder v Praze.
V téže kategorii N — jednotlivců obsadila první a jediné vítězné místo: 
Barbora Chaloupková ze sboru CČE v Bučině u Vysokého Mýta.
V prostřední kategorii M se umístili ve skupině týmů jako první: 
Jarmila a Tomáš Mazurkovi z CASD v Ostravě-Radvanicích.
V téže kategorii M — jednotlivců obsadila první místo: 
Lenka Papežíková ze sboru CASD v Hranicích a dělí se o toto místo s Davidem 
Hoblíkem z KS Praha-Úvaly.
V nejstarší kategorii S se umístily ve skupině týmů jako první: 
Gabriela Tvrzníková (z Římskokat. církve) a Jana Mošnerová (z Církve bratrské).
V téže kategorii S — jednotlivců obsadil jako jediný vítězné místo: 
Filip Hladký ze sboru CASD ve Veselí na Moravě.

Soutěž ukončil modlitbou a požehnáním kazatel Petr Adame. Už nyní se 
těším na další ročník a věřím, že budeme číst a studovat Bibli po celý příští 
rok  — a nejen kvůli soutěži.                    - H -
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