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AHOJ, SESTŘIČKY 
A BRÁŠKOVÉ PATHFINDEŘI!. 
Tak nám zase skončil další půlrok školy a již za nějaký ten čas zde budou další prázd-
niny a s tím i možnost pořádání oddílových akcí. Taky se těšíte, tak jako já? A co le-
tos? Na začátku roku? Už jste stavěli třeba iglú?
Já vím, sněhu příliš nebylo, ale jak se zdá, možná ještě nějaký napadne, a tak popad-
něte svého rádce, vedoucího či vůdce a jděte s ním třeba jednu neděli dopoledne 
postavit takový domeček eskymáků. A když se vám moc podaří, neváhejte mi o tom 
napsat a přidat i nějakou tu fotografii. Pak vaše úspěchy můžu vystavit na našich in-
ternetových stránkách či v této příloze Adventu.
Ostatní Pathfindeři se třeba také přidají! Přece jen, čím více toho známe a umíme, 
tím lepším jsme člověkem. A také, když se dostaneme do nějaké nouze, například 
v horách, tak víme, jak si poradit. Třeba takový záhrab ve sněhu nám může zachránit 
i život. A nejen nám.
Proto neváhejte a učte se! Jak ve škole, tak v Pathfinderu. Choďte za svými vedoucími 
či rádci a ptejte se. Sbírejte nálepky do svých pasů, lovte bobříky, bojujte o odborky. 
Ale hlavně nezapomínejte na to, že jste Pathfindeři — a to všude, kdekoliv zrovna jste. 
A pokud se letos chystáte se svým oddílem na Camporee, budu se těšit, že vás po-
znám a třeba i něčemu pěknému naučím.
Chtěl bych vám popřát mnoho hezkých zážitků a na stezce Pathfinderů radostný zá-
věr každého vašeho setkání. 
S přáním Božího požehnání pro nadcházející čas se s vámi loučí 

VÁŠ PRUSÍK (MILAN LEBEDA)
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Qánoce, to je taková zvláštní šestidenní 
odrůda Vánoc, kterou před třemi lety za-
ložil vedoucí oddílu Pathfinderu v Třin-
ci  — Qad!m. Tato akce se koná v dře-
věné chatičce daleko a vysoko v horách 
(v Nýdku) a je určena mladým lidem od 
15 do 25 let za účelem lepšího poznání 
se navzájem, sportování a přemýšlení 
nad Božím slovem. Letos se akce zúčast-
nilo přes šedesát dobrodruhů z Třince, 
Ostra vy, Jablunkova-Návsí, Bystřice n. O., 
 Krnova, České Vsi, Prahy a Tábora.

I když sněhu bylo poskrovnu, sem tam 
nám ze střechy chaty spadla za krk hezká 
nadílka. Ale i bez sněhových vloček byl 
program velice rozmanitý, a tak si každý 
mohl najít to své. Téměř každý den byl na 
chatu pozván nějaký zajímavý host, který 
představil zvláštní aktivitu, na které se 
sám aktivně podílí. Díky návštěvám těchto 

nevšedních lidí jsme si mohli rozšířit své 
teoretické i praktické znalosti, ale také 
často získat inspiraci pro to, jak lépe trávit 
volný čas. Mezi letošními hosty byla Lucie 
Palkovská, která reprezentuje Českou re-
publiku v karate a přes svůj nízký věk (18 
let) se může pyšnit několika medailemi 
z prestižních soutěží. Samozřejmostí je její 
hodnost mistra, tedy 1. DAN. Předvedla 
nám některá KATA a vyprávěla příhody 
z mezinárodních soutěží. Další vzácnou 
návštěvou byl historický šermíř Eda Na-
vrátil, který s sebou přes 100 kilometrů 
vláčel dobovou výstroj, aby mezi námi 
mohla v průběhu jeho hodinové před-
nášky kolovat. Moderního prince ocenila 
hlavně děvčata. Pro ty, kteří chtějí pomá-

 PATHFINDEROVSKÉ 
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hat druhým nejen rukama a penězi, před-
stavil třetí host, bratr Jan Bárta (ředitel 
humanitární organizace ADRA), několik 
aktivit, do nichž se mohou zapojit zvláště 
mladí lidé. Na dobu svých hudebních za-
čátků s námi zavzpomínal také Pavel Kan-
tor, který kromě vyprávění a hudebních 
ukázek též velmi ochotně odpovídal na 
všetečné dotazy publika. Poslední hosté, 
Petr Šlachta alias „Baník“ a Robin Kaleta, 
dorazili společně a předvedli nám free sty-
le lyžování. Při videoukázkách některých 
akrobatických kousků nám tuhla krev 
v žilách.

Kromě hostů jsme se každý večer společ-
ně s bratrem Klodou zabývali lidskými 
emocemi. Porovnávali jsme náš hněv, 
radost a smutek se stejnými emocemi, 
jaké prožíval Ježíš Kristus. Po duchov-
ním ztišení následovaly další zajímavé 
programy, jakými byly například qEso 
(zvláštní vydání hudební hitparády pro 
účely Qánoc), zábavná show „Staňkovi 

se valí“, závodní soutěž pořádaná Ná-
vsím a Qadimův YetiSports.

A pro ty, kdo měli během večera pohybu 
málo, byl téměř každý den připravený 
Dangerův workshop sebeobrany a ta-
ké místnost s pingpongovým stolem. 
Během pobytu jsme mohli utužit naše 
přátelství, lépe se poznat a taky více 
přemýšlet nad směrem, kudy se v životě 
ubíráme. Už teď se těšíme na další roč-
ník, který má být podle Qad!ma daleko 
adrenalinovější a náročnější na fyzickou 
kondici. Bezva! Za rok nashle!

DAVID RASZKA



3. 9. 

9. – 11. 9.

10. – 11. 9. 

23. – 25. 9.

Advent porta (Všechovice u Tišnova)

Země Živitelka (České Budějovice)

Oblastné stretnutie mládeže (Banská 

Bystrica)

Východná Vysoká — výstup mládeže 

(Vysoké Tatry)

8. – 9. 10. 

14. – 16. 10. 

21. – 23. 10. 

28. – 30. 10.

Opavská Adventura — cyklistický závod 

(Slezská Harta)

Mírák (Ostrava)

AMICUS — stretnutie vysokoškolákov 

na Slovensku

Sázení — ekologické setkání mládeže 

(Frýdlant nad Ostravicí)

12. 11.

26. 11.

27. 11.

Pražská scéna

Hudební festival (Jihlava)

Volley Cup Banská Bystrica

2. – 4. 12. 

2. – 4. 12. 

3. – 4. 12. 

29. 12. – 

1. 1. 2006

Výroční setkání vedoucích mládeže

Školenie vedúcich mládeže

Florbalový turnaj (Znojmo)

Minikongres mládeže

WWW.MLADEZ.NET • WWW.POSLITODAL.CZ • WWW.PATHFINDER.SK
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12. – 19. 3.

18. – 20. 3.

19. – 20. 3.

25. – 27. 3.

26. – 27. 3.

Modlitební týden mládeže

Celoslovenské stretnutie mládeže  — 

záver MTM (Martin)

Znojemský smeč

Košické sito — celoslovenské stretnutie 

mládeže

Profi cup — stolní tenis (Horní Cerekev)

 
2. 4.

23. – 24. 4.

24. 4.

29. 4. – 1. 5.

Havířovská nota

Artsession (Ústí nad Labem)

Turnaj v minifutbale (Trnava)

Molinete (Frýdek-Místek)

7. – 8. 5.

20. – 22. 5.

28. 5.

Teologický seminář — den otevřených 

dveří a misijní setkání mládeže (Sázava)

Stretnutie teenegerov (Martin)

Tenkrát na Valašsku — country a folk 

setkání (Hošťálková)

3. – 5. 6.

18. 6.

25. – 26. 6.

Veletržní Brno

Festival PSE — Pieseň v službe 

evanjelia (Banská Bystrica)

Opavská Adventura (Kopřivnice)

8. – 17. 7.

17. – 28. 7.

31. 7. – 7. 8.

Kongres mládeže (Ostružno)

Flag camp a „Mladí v akcii“ (Svidník)

Kongres mládeže

22. – 30. 8. 

21. – 28. 8.

26. – 28. 8.

Knižní evangelizace mladých v Havířově

Mladí mladým (Pohořelice)

Rozloučení s létem (Uherský Brod)

4

3

5

6

7

8

Kalendář akcí  mládeže 
2005

LEGENDA: 
Celounijní akce

akce Českého sdružení
akce Moravskoslezského sdružení

akcie Slovenského združenia
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SLOVÁCKÁ MÚZIČKA
 
Sobota 15. května 2004 byla pro Veselí nad Moravou dlouho očekávaným dnem. Sjeli se 
účastníci z Uherského Hradiště, Kyjova, Břeclavi, Hodonína a nezapomněli i domácí  — 
Veselané. Přáli jsme si, aby přijeli i ti, kteří nechtěli vystupovat v odpolední přehlídce.
 Dopolední část začala v 9.00 h písní „Díky za toto krásné ráno“ a modlitbou. Klasic-
kou sobotní školku nahradila kolektivní práce ve skupinách. Všechny skupiny dostaly 
stejný úkol: z barevných obrázků „vytvořit“ svět podle svých představ. Závěrečné hod-
nocení vedl všemi oblíbený „pan učitel“ Tomáš Kolář z Uherského Hradiště. 
 Druhou část dopoledního setkání — po čtení z Bible, modlitbě a společné písni — 
odstartovala veselská mládež písní „Stvoření“ doplněnou videoklipem, prezentovanou 
již dříve na Unijní múzičce 2002. Do programu, nahrazujícího klasické kázání, byli 
posluchači uvedeni krátkým přiblížením děje i prostorových kulis. Pak nastala ona 
chvíle, na kterou se všichni účinkující těšili a dlouho připravovali. Míša a Petr — prů-
vodci dějem — jsou dva unudění mladí lidé, které nic nebaví. Chtějí se dozvědět, jak 
to kdysi dávno všechno vlastně bylo. Nasednou do své pomyslné rakety, letí vesmírem 
a snaží se hledat a zkoumat „Boží stopy“, stopy po stvoření všeho živého i neživého.
 Na polední přestávku bylo pro zájemce připraveno pestré občerstvení. Hlavní část dne  — 
sobotní odpoledne — pak přineslo očekávanou přehlídku. Všichni účinkující byli již při-
praveni předvést co nejlépe svůj výkon. Mezi jednotlivými čísly se moderátorky ptaly, proč 
jsme si vybrali právě předvedená čísla, a kladly ještě další otázky. Po ukončení se porota 
domluvila, kdo postoupí do dalšího kola, a vybraným šťastlivcům výsledky oznámila. 
Cílem a přáním organizátorů bylo, aby si každý účastník akce odnesl myšlenku, že 
vším, co předvedl, oslavuje především Boha, nezpívá jen pro předvedení svého umu 
a kvůli postoupení. Loučili jsme se dlouho a radostně — se slibem, že se příští rok 
uskuteční další ročník Múzičky.          ZA ORGANIZÁTORY A ÚČASTNÍKY MÚZIČKY 2004 

VE VESELÍ NAD MORAVOU LIBOR KLODA
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LÉTO V J IZERKÁCH
Léto, Jizerky a tábor, to je trojkombinace, která je už hodně let nedílnou součástí ži-
vota dětí a některých dospělých ve Středočeském kraji. Táborová louka, bukové lesy 
i okolní krajina mají v sobě pro nás něco tak důvěrně známého, že už se tam vracíme 
jako domů. A hory nám projevují svou přízeň, jako by to věděly. Snad jen na jednom 
ze sedmi doposud konaných táborů víc pršelo, než svítilo sluníčko, ale vzhledem k to-
mu, že počasí bylo součástí programu (kdo by chtěl dobývat K2 při teplotě 
30 stupňů ve stínu?), těžko proti tomu něco namítat.
Snad se náš tábor ani příliš neliší od jiných táborů KP, o kterých jste už mohli číst na 
těchto stránkách. Tedy samozřejmě kromě toho, že má zaručeně nejlepší program, 
jezdí tam nejhodnější vedoucí a nejšikovnější děti. Ale pro každého, kdo na něj jezdil 
nebo jezdí, je jedinečný. Jedinečný tím, že každý účastník už svou pouhou přítomnos-
tí píše jeho „dějiny“, formuje jeho podobu, dotváří jeho atmosféru a prožívá to, co 
bude jednou společnými vzpomínkami pro něj a pro ty, kdo jsou v tu chvíli s ním.
Vlastně až tak moc nezáleží na tom, jestli zrovna pátráme po archeologických vyko-
pávkách, putujeme v družině krále Artuše za svatým grálem, hledáme skotského krále, 
dobýváme velehory nebo absolvujeme detektivní výcvik. Záleží, tak jako vždy a všude, 
na vstřícnosti, toleranci, vzájemné úctě a lásce. Protože pokud se věci dělají s láskou, dá 
se udělat opravdu hodně. Prožít neuvěřitelná dobrodružství na čtverečním kilometru, 
vytvořit rodinu čítající 30 sourozenců, vidět ohromné věci ve všedních maličkostech…
I proto už teď vedoucí přemýšlejí, jak to udělat, aby to letošní léto v Jizerkách bylo 
zase nezapomenutelné. A pokud se už těšíte i vy, táborníci, určitě si zapište, třeba 
za uši, že letos jsou prvních 14 dnů v srpnu Jizerky naše, tedy nás ze Zlatého středu. 
A pokud se těšíte ještě víc, klidně si už na webových stránkách KP stáhněte přihlášku 
a přihlaste se. Schválně, kdo bude první…               HELL

Rádcovský kur z  -  č lánek  na  da lš í  straně
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jedna z možností, kdy lze podchytit zájem budoucích vedoucích 
dětí. V roce 2004 proběhl již 4. ročník Rádcovského kurzu. 23 
mladých lidiček (14–17 let) se rozhodlo vyzkoušet náročný pro-
gram zakončený zkouškou, složenou ze dvou částí: písemného 
testu a praktické zkoušky dovedností a znalostí. Celý kurz se skládá 
z jednoho víkendu, týdenního pobytu v přírodě a žel i jednoho 
dodatečného víkendu pro opravné zkoušky. Letos Rádcovský kurz 
úspěšně dokončilo 10 žáků, 7 žáků muselo zkusit opravné zkoušky 
a žel tři odešli bez potvrzení o úspěšném složení. Další 3 se rozhodli 
již po prvním setkání dobrovolně Rádcovský kurz ukončit. 
Chtěl bych poděkovat všem instruktorům a žákům za obětavost 
a snahu. Věřím, že mnoho získaných zkušeností nám bude inspirací 
a pomocí i v dalších činnostech, nejen u dětí v Pathfinderu.         

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
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foto na předcházející straně
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R Á D CO VS K Ý  K U R Z ,


