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Tešili ste sa na zimu?Ja strašne. Je to zvlášt-
ne, ale akosi sa to zo mňa vytráca. Teraz bývam v meste 
a keď si líham do postele, prajem si, aby ma niekto ešte 
predtým, než vyjde slnko, zobudil a tíško pošepol „už nasne-
žilo“. Takto to totiž bolo vždy, keď u nás napadol v novembri prvý sneh. 
Rodičia nás s bratom zobudili veľmi skoro, ešte za tmy, aby nám neušiel kúzelný prvý 
sneh. Neviem, čo to bol za rituál, ale akési kúzlo v sebe ten prvý sniežik ukrýval. Do-
kázalo nás to vytiahnuť ešte pred vyučovaním von z postele. Otec nám skôr, ako nás 
zobudil, zniesol z pôjda sánky a boby. Kým prišiel autobus, ktorý nás viezol do školy, 
spolu s deťmi z celého okolia sme si vychutnali prvú sánkovačku, guľovačku či snehu-
liakov. A tak to pokračovalo. 
Keď bola vonku tá najväčšia fujavica, rodičia nás povzbudzovali, že je skvelý čas na 
dobrodružstvo so snehom. Robili sme si snehové tobogány, úkryty pred vetrom, sta-
vali iglu a predstavovali si, že dobývame severný pól. Stopovali sme celý deň zvieratká, 
aby sme vypátrali, kde sa ukrývajú, keď je taká zima. Tešili sme sa dokonca i na na-
jukrutnejší mráz, pretože sme vedeli, že vtedy sa z našich izbových okien stane ume-
lecké dielo pána Mrázika. A navyše, práve v najväčšom mraze bolo vidieť súhvezdie 
Orion najlepšie. Nenechali by sme si ujsť ten krásny zvuk, keď sneh vŕzga pod noha-
mi. A spolu s mesiacom sa túlať po trblietavej rozprávkovej krajine. 
To všetko mi akosi chýba. Neviem, či Pán Boh stvoril snehové vločky, aby ich deti chy-
tali do úst, alebo jedného dňa zistili, že ani jedna nie je rovnaká. Ale určite viem, že 
je obrovská škoda nechať si ujsť kúzelné dary zimy. To tajomné snehové zimné ticho, 
keď padá sneh a v lese ostávajú všade stopy.
Chcem vás pozvať na veľké zimné dobrodružstvo! Nenechávajte si ujsť tie čarovné chví-
le. Pretože práve vtedy sa dajú nájsť stopy, ktoré Stvoriteľ nechal pre nás. Tak, ako sa na 
chvíľu zastaví príroda, tak aj pre nás tu je výzva — aby sme sa na chvíľu zastavili, poobhli-
adli a ako správni pathfinderi našli správnu cestu, na ktorú musíme načerpať mnoho sily.
Tak neváhajte a hurá von! Teta zima už čaká. Všetky radosti sú pripravené. Nedaj sa 
zastrašiť ani zlákať farebnou obrazovkou. Bola by škoda, keby si prišiel o zimné ta-
jomstvo a snehové kúzlo, ktoré Pán Boh do zimy začaroval.  JANČI
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Umíte si to představit? Co? Putovat s koňmi a povozy krajinou… Večer se utábořit, 
zapálit oheň, ráno zase všechno sbalit a jít. Připravit si sám jídlo, shánět dříví, rozdě-
lávat oheň, večer pod rozsvícenými hvězdami zpívat s kytarou, na louce v kroužku dě-
kovat Pánu… A mezi tím vším prožít dobrodružství při bojové hře. Tak tohle všechno 
a spoustu dalších věcí, které se mi do tohoto článku nevejdou ani obsahem, a už vů-
bec ne pocity, prožily děti při putovním táboře, v pořadí již třetím. Měl jsem to štěstí, 
že jsem se mohl na této akci podílet. Vždyť co pro nás dospělé může být hezčího, než 
se vrátit do dětských let? Hrát si na indiány, bojovat proti zlu — a to všechno v krásné 
krajině, kterou naše země oplývá.
Putovali jsme krajinou okolo města Olešnice. Šest koní táhlo tři povozy s našimi ba-
tohy, stany, spacáky a dalšími věcmi. Spatřili jsme asi 55 kilometrů nádherné krajiny. 
Vesničky, kde na návsi stojí pumpa s vodou, která je pitná, takže pocestný se může 
osvěžit. Krásné louky plné květin a bzučících včel, čmeláků a jiného létajícího hmyzu. 
Krásné lesy, které voní pryskyřicí a houbami. Prostě jedním slovem nádhera! 
Celé putování se neslo v duchu Divokého západu. Mezitím jsme ovšem museli také 
bojovat, protože, jak víte, zlo se nacházelo i na Divokém západě.
Bílí muži kradli indiánům jejich půdu. A proto nás na začátku putování navštívili dva 
indiáni. „Křivá vjetef“, náčelník kmene Wachutů, a jeho syn „Zlomená vjetef“. Požádali  
nás o pomoc při ochraně jejich území. Jejich půdu chtěl chamtivý naftový magnát 
Oiliver Fullfatt. Jeho kumpán, zlý Bloody Killpig, vykonával všechnu špinavou práci za 
Oilivera Fullfatta. A právě s ním měly děti nejvíce bojovat. Podpálit ropné věže, ukrást 
mu dopis, najít ptáka „Trapáka blbého“, vykolíkovat svoje území. Řádně připraveny 
z Indiánské olympiády, která děti vyzbrojila na boj s těmito dvěma zloduchy, nakonec 
děti zvítězily a vrátily půdu Wachutům. 
Toto všechno a mnoho dalších pěkných zážitků prožily děti během jednoho týdne. 
Co jim to přineslo? Radost a naplnění z krásné přírody, kterou Pán stvořil. Děti zjistily, 
že se zábava dá dělat i jinak než u televize a u počítače. Zkusily si, jaké to je v polních 
podmínkách, bez rodičů. Vyzkoušely si svoji odvahu, myšlení a pomoc těm, kteří se 
s těmito podmínkami pomaleji srovnávají. Myslím si, jako jeden z těch, kteří se tábora 
zúčastnili, že tento putovní tábor dal dětem hodně ponaučení. A to mě moc těší.
Závěrem jen dodám, že se, jako všechny děti, které tento tábor prožily tak intenzivně 
jako já, těším na příští rok. Jedu totiž znovu. A moc se těším!

ZÁSOBOVAČ, HASIČ, ZÁCHRANÁŘ DRSNÝ HARRY KAMIL

PUŤÁK
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 4. 12. 2004 tentokrát v pražském divadle Za plotem.
 Spoustu básniček, písniček i divadelních představení v podání našich malých  
 umělců z Čech, Moravy a Slovenska. A jak to dopadlo?

Písnička:  kat. A 1. Zuzana Slamková* 
  2. Alena Jetelinová 
  3. Heda Frajová  

 kat. B 1. Markéta Berková*
  2. Michaela Baladová   
  3. Darja Kubištová 

 kat. C  1. skupina ZUMANEMIKLI
  2. Skupina z Veselí n. M. 
  3. Míša J., Katka K., Dana K.*

Sborová píseň: 1. Praha-Vinohrady  
  2. Poděbrady*  
  3. Bratislava  

Dramatická tvorba: 1. Praha-Vinohrady*
  2. Kopřivnice  
  3. Bratislava 

Recitace: kat. A 1. Alžběta Ejemová 
  2. Eliška Šubrtová*
  3. Jana Bieliková 

  kat. B 1. Gabriela Mandlová*  
   Matouš Ejem — čestné uznání   

 kat. C 1. Ellen Čadová*
  2. Marie Proroková  
  3. Hana Rychetská
 Všem gratulujeme
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*nejlepší ohodnocení diváků
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3. – 10. 7.

10. – 17. 7.

10. – 17. 7.

17. – 24. 7.

17. – 24. 7.

17. – 28. 7.

24. – 31. 7.

24. – 31. 7.

Letní tábory oddílů

Radcovský kurz so záverečnými skúškami 

FLAG camp Bratislava

Tábor VV (Peklo)

Unijní camporee — ČR Ostružno

FLAG camp Pov. Bystrica

FLAG camp Svidník

Tábor Kolibříci ZS (Jizerky)

Biblický týden

31. 7.  – 7. 8.

31. 7.  – 14. 8.

19. – 22. 8.

14. 8.  – 27. 8.

28. – 31. 8.

Letní tábory oddílů

Tábor lesních skřítků (JK)

Tábor ZS (Jizerky)

Divoký víkend (DZ)

Tábor SH (Jizerky)

Rádcovský speciál

9. – 11. 9.

10. – 11. 9.
11. 9.

15. – 18. 9.

17. – 19. 9.

23. – 25. 9.

23. – 25. 9.

Stezka písmáka — 1. kolo (6. ročník)

Potáborové setkání 

Dětský den (bílé místo)

Lovecké safari

OSD Oblastné stretnutie detí — Pacov

Ostrov (hory )

Bobří desetiboj — Česká Lípa

Budějovický groš

1. – 2. 10.
8. 10.

15. 10.

15. – 16. 10.
16. 10.

21. – 23. 10.

27. – 30. 10.

Potáborové setkání

Okrskové setkání dětí — Olomouc

Múzička
Zasadnutie výboru oddielov KP

Drakiáda
Kuličkiáda
Potlach

6. 11.

11. – 13. 11.

11. – 13. 11.

11. – 13. 11.

12. – 13. 11.
17. 11.

17. – 20. 11.
25. – 27.

Zasadanie riadiaceho výboru KP2 

Drsoň (trocha adrenalinu)

Klatovský byznys II.

Táborové retro

Pracovní výbor SH/ZS

Stezka písmáka — fi nále (6. ročník)

Vodcovský špeciál 

Výroční sejití

4. 12.

10. – 11. 12.

29. 12. – 1. 1.

30. 12. – 1. 1.

Penguiní mikulášský desetiboj

Vybíjená
Silvestr Východního větru

Roverská párty Jižního kříže

1

LEGENDA: 
Celounijní akce

akce Českého sdružení
akce Moravskoslezského sdružení

akcie Slovenského združeniaWWW.PATHFINDER.CZ • WWW.PATHFINDER.SK

4

5

6

7

8

9

11

12

10

17. – 21. 1.

22. – 23. 1.

28. – 30. 1.

Vůdcovský kurz TS — Sázava I. a, b

Výbor oddielov KP — Podhájska

Vločička — Liberec

1. 2.
4. – 6. 2.
4. – 6. 2.

12. – 13. 2.

12. – 13. 2

18. – 20. 2.

18. – 20. 2.

25. – 27. 2

Únijný výbor KP — Praha 

I. vodcovský kurz SZ

Vůdcovký kurz MSS I. a

SAD — Kežmarok

Rychlá kola (autodráha)

Vůdcovský kurz MSS I. b

Tajemství 12 klíčů

Vůdcovský kurz CS  I. a

11. – 13. 3.
20. 3

23. –  25. 3
25. – 28. 3
26. – 27. 3

II. vodcovský kurz SZ

Kuličkiáda (kvalifi kace)

Jarní nádech (vandr)

Velikonoce Východního větru

Vítání jara (starší)

1. – 3. 4.
2. – 3. 4.

3. 4.
8. – 10. 4.

10. 4.

15. – 17. 4.

16. – 17. 4.

22. – 24. 4.

22. – 24. 4.

30. 4. – 1. 5. 

30. 4 – 1. 5. 

III. vodcovský kurz SZ

Vítání jara (mladší)

Florball
Vůdcovský kurz CS I. b

Školení vedoucích a organizátorů dětských 

táborů — Přerov

Kecák (víkend plný pohody)

Bohoslužba detí — Bratislava 

Sněženka 007

Radcovský špeciál

Radcovský kurz —  víkendové stretnutie

Rafty

4. 5.
6. – 8. 5. 

13. – 15. 5.

20. – 22. 5.

20. – 22. 5.

26. – 29. 5.

26. – 29. 5.

28. – 29. 5.

Výroční shromáždění k 10. jubileu založení KP

OSD Oblastné stretnutie detí — Banská Bystrica

Robinzonáda

Stretnutie teenegerov v Martine

Helfštýn
Bambiriáda

1. Vodcovský špeciál 

Celoslovenské kolo biblickej súťaže pre deti

4. 6.

10. – 12. 6.

11. – 12. 6.

17. – 19. 6.
19. 6.

24. – 26. 6. 

24. 6. – 3. 7.

Společenství

Unijní vůdcovský speciál — ČR

OSD Oblastné stretnutie detí — Prešov 

Předtáborové setkání

Klokaní kapsa (atletické závody)

Sústredenie FLAG camp

Unijní vůdcovský kurz II. — ČR Ostružno

2

3
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Rampouch — tradiční akce pro malé 
Pathfindery z jižních Čech a okolí. 

Letos se nás sešlo 33 ve staré hájence 
na Čertově stěně (u Lipna). Vytopit 
kamenný dům nebylo snadné, byl 

to však „Rampouch“, a tak jsme byli připraveni. Sobotu 
jsme přivítali pod vedením Karla slovem o tom, že správný křesťan je člo-
věk, který vydrží bdít až do rána… Sobotní bohoslužba měla téma: „Máš 

odvahu správně se rozhodovat?“ Začali jsme zpěvem, pak anketou, do děje 
nás vtáhlo maňáskové divadlo Lívy a Káji, po němž následovala promluva. 
Víkend doslova přetékal aktivitami. S Pavlou jsme vyráběli ryby z klacíků, 
drátu a korálků, s Lívií si zahráli terénní „obrazo-stop“, večer nás přijel 

rozesmát Vašek a jeho soutěž „O dráčka Humoráčka“. V neděli, po ranním 
zamyšlení, které bylo povedenou premiérou Tomáše Panského v této roli, 
jsme si zahráli v lese pod taktovkou Maťa na lovce divoké zvěře. S Mila-
nem a Ivanem jsme si zazpívali a o naše žaludky se výtečně staral (v ne-

zvyklé roli) Karel 4. Nebyl to však jen čas naplněný bohoslužbou a spous-
tou her, blížil se konec roku, a proto to byl i okamžik vzájemného obdaro-
vání se různými dárečky. Navíc jsme si všichni odvezli záložku (s akcemi na 
příští rok) a CD se všemi fotkami z roku 2004. Odjížděli jsme tak s tím, že 

i o Vánocích budeme moci být spolu alespoň při prohlížení fotografií 
z časů, které jsme spolu již prožili. 

D

RAMPOUCH 2004
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V malebném podhůří Krkonoš, v příjem-
né rekreační chatě, u sálajícího krbu se 
sešli vedoucí KP Českého sdružení, jak je 
již pravidlem v tomto termínu. Cílem se-
tkání bylo promýšlení smyslu a metodiky 
práce s dětmi na základě získaných zkuše-
ností. Definovali jsme si základní potřeby 
dítěte, jako vztah (láska) a přijetí (tako-
vého, jaké je). Je zjevné, že potřeby dětí 
jsou stejné jako před lety, jenže tak, jak se 
mění podmínky, ve kterých žijeme, mění 
se i projev (vzhled) potřeb dětí. Mění se 
možnosti, rozhled, zájmy a „hračky“. To, 
co znamená jejich naplnění v roce 2004, 
nám tedy bylo podkladem pro hledání 
správné metodiky. Znovu jsme si pojme-
novali cíle své práce s dětmi. Zjednoduším 
je do následujících bodů: 
 pomoci dětem zorientovat se v hodno-

tách (s vědomím, že informace, které 
musí přetřídit dnešní děti, jsou mno-
hem širší než před několika málo lety)

 být čitelný — inspirovat svým životem 
(neskrývat svůj vztah s Bohem)

 prevence před škodlivými vlivy společ-
nosti.

 Připomněli jsme si několik důležitých 
věcí: K dítěti, ačkoli může být z adventis-
tické rodiny, nemůžeme přistupovat jako 
by bylo křesťanem. Je nutné respektovat 

to, že své rozhodnutí pro Krista má ještě 
před sebou. Naším úkolem je seznámit 
dítě s Bohem, ne nutit k respektování. 
Bylo by toho více, o co bych se z tohoto 
setkání mohl podělit. Nezůstalo jen u dis-
kusí, prožili jsme také dvě zážitkové aktivi-
ty, které nám poodhalily závoj sebepozná-
ní. Vzájemně jsme se obohatili, měli jsme 
možnost modlit se i naslouchat Bohu z je-
ho slova. Odjížděl jsem s přáním, aby si 
nás Bůh znovu konkrétně používal v práci 
s nejmladšími. Je jen škoda, že nás letos 
bylo o jednu třetinu méně než obvykle. 
Snad to neznamená, že možná právě ve 
vašem sboru již není zájem o zítřek dětí 
důležitým tématem!? Modlete se prosím, 
aby i u vás (máte-li ve sboru děti a chybí-
-li skutečný vedoucí) se Bůh dotkl srdce 
člověka, kterého obdaroval schopnostmi 
rozumět a pracovat s dětmi, aby jim byl 
„Mojžíšem“.               Č D.

VÝROČNÍ SETKÁNÍ ČS-KP
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Mezinárodní Camporee Klubu Pathfinder

Motto: „Život je putování událostmi. Má rozhodnutí o těchto událostech 
určí, jaká bude moje budoucnost.“

KDY:  17. - 24. července 2005

KDE:  letovisko Sklář – Ostružno u Jičína v Českém ráji
(www.sklar-ostruzno.cz)

KDO: program pro mladší i starší děti: 7-9 let a 10-15 let

ZA KOLIK: pro členy KP: 1 650 Kč, ostatní 1 850 Kč

Více informací průběžně na: www.pathfinder.cz

  P l á n
N E X U S
2 – 0 – 0 – 5

SSSSSOO ĚĚŽŽ OO NN   ŽŽ OO NN A NEJVTIPNĚJŠÍ PŘÍHODU Z JARNÍCH PRÁZDNIN
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Pošlete nám fotku s komentářem nebo pár řádků  s vtipnou příhodou! 
Ten nejlepší příspěvek bohatě odměníme! 
Jak? Nechte se překvapit! Ale nebojte se, určitě to bude stát za to!

Své příspěvky posílejte 

nejpozději do 20. 3. 2005 na 

adresu: 

Pathfinder — Advent, 

Peroutkova 57, 150 00 Praha 5; 

nebo na e–mail: 

advent@pathfinder.cz


