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Na úvod by som rád vyjadril svoju radosť, že sa mi po dlhšom čase naskytla mož-
nosť napísať vám (pre deti, resp. „tínejdžrov“ som väčšinou písal, keď sa ešte 

vydával časopis Pathfinder na Slovensku).
Premýšľal som, čo by bolo vhodné napísať na úvod. Hm… Ono to vôbec nie je 
ľahké, pretože by to malo byť výstižné, jednoduché, krátke, spisovné, uhladené, 
pútavé, bombastické, pekné, slušné, motivujúce… Prečo? Napr. i preto, že túto 

časť Adventu s radosťou čítajú i tí starší J Mne by nevadilo napísať to po „svo-
jom“, ale mohlo by sa stať, že by vám to rodičia (poprípade starí rodičia) zakázali 
čítať. A to určite nechcem J No, dosť bolo srandičiek, teraz VÁŽNE!!! 
Určite všetci viete, že na dlhé úvody nemáme dostatok času ani priestoru (pretože by 
nebol priestor na ďalšie pekné články a fotky). Preto Vám chcem na záver môjho ne-
mastného a neslaného úvodu už len popriať úspešné prijímačky na SŠ (to platí samo-
zrejme najmä pre tých, ktorí nejaké robia J), úspešné finišovanie pri dokončení škol-
ského roku, aby ste nemuseli chodiť do školy i počas prázdnin J Nuž, to by bolo asi 

všetko. Á… Hádajte, na čo som skoro zabudol! No predsa na MÁJ — lásky čas!!! 
Preto sa majte radi, (aj nejaká tá pusinka nezaškodí — pochopiteľne od správ-
nych a povolených ľudí J), usmievajte sa, pomáhajte si, a hlavne sa držte!!! 
PS: keby ste náhodou nevedeli čoho, tak Vám to rád poviem: „10 — Božích 

 prikázaní!!! J 
PS: a kto by mi rád napísal, dole je kontaktík — no, tom som fakt zvedavý, či 
mi niekto napíše!?!?!

VÁŠ JT (PEKNYDURIK@INMAIL.SK ALEBO JURAJ.TUROCI@MARANATHA.CZ)

AHOJ, FEŠÁCI 
A FEŠANDIČKY 
Z CELÉHO „ČESKO– 
SLOVENSKA“
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V dňoch 13. až 20. februára sa oddiel Fatra z Banskej Bystrice zúčastnil na jarnom tábore 
na lesníckej chate „Tri vody“. Celý pobyt sa niesol v duchu hesla tábora „Zimné objavy“. 
Už po príchode na miesto nám bolo jasné, že nasledujúci týždeň budeme prežívať v tak 
trochu bojových podmienkach — kúrenie v krbe, teplá voda len občas, v okolí žiadna 
civilizácia a čo bolo pre niektorých najväčšia tragédia — signál pre obidvoch slovenských 
mobilných operátorov bol dostupný „už“ po 45 minútovej pešej chôdzi do kopca.
Keďže nám do kolektívu pribudlo aj 5 nových členov, prvý večer bol zoznamovací. Ne-
deľnú noc sme prežili „v pohode“ (niektorí aj spali J) a od pondelkového rána sme 
tak mohli nabehnúť na každodenný táborový program. Od pondelku do štvrtku sme 
sa doobeda chodili lyžovať, sánkovať alebo „vrecovať“ a poobede bola pripravená vždy 
iná bojová hra. Večery sme trávili pri hrách a o 22:00 šup — spať do postieľok (niek-
torí aj na zem). Piatkové doobedie sme prežili tak trochu netradične — lanom sme 
pripevnili sánky, boby a vrecia a vytvorili sme reťaz za autom, ktoré nás ťahalo. Občas 
sme museli zastať, pretože „reťaz“ sa pretrhla, ale to patrí k zábave…
Sobota už bola pokojnejšia, doobeda sme mali kázeň a poobede hor’ sa na biblickú 
bojovku, ktorá sa mne osobne páčila asi najviac.
Počas celého týždňa prebiehala na našej chate súťaž „chata hľadá superstar“ a v sobo-
tu večer sme v nej určili absolútnych víťazov — raperskú skupinu PÍÍP v zložení Maroš, 
Peťo, Patrik a Aďo. Keďže sme boli spolu posledný 
večer, zábava trvala až do xx hodiny a potom sme 
sa všetci odobrali na izby.
V nedeľu doobeda sme vyriadili celú chatu s pri 
odchode nám bolo ľúto, že sa skončil taký nádherný 
týždeň plný zábavy a dobrodružstiev. Naučili sme 
sa veľa nového, získali sme nových kamarátov, nové 
zážitky, zase sme sa navzájom o čosi lepšie spoznali 
a čo je najdôležitejšie, opäť sme lepšie spoznali Pána 
Boha, ktorý nad nami celý týždeň držal ochrannú 
ruku.
Takže milí Pathfinderi, členovia aj nečlenovia, ja 
a ostatní vedúci sa na vás opäť tešíme na letnom 
tábore.                            S POZDRAVOM „VEDÚCA“ IVONKA :)

TRI VODY — 
JARNÝ TÁBOR ODDIELU FATRA
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„KECÁK“ JIŽNÍHO KŘÍŽE
Už nejsme děti, chceme si pokecat, nechceme se jen vézt. Letošní víkend pro 
dospívající pathfindery Jižního kříže byl ve znamení sexu, AIDS a vztahů. Dopoledne 
jsme hledali v Bibli Boží záměr s člověkem, děvčata přemýšlela nad slabými i silnými 
stránkami kluků a podobně kluci se snažili vžít do pocitů děvčat. Odpoledne mezi nás 
zavítal Tomáš Řehák z Acetu s velmi zajímavou přednáškou na toto téma. Pochopili 
jsme, že si ani neuvědomujeme závažnost a rozsah nemoci AIDS. Znovu jsme 
děkovali nebeskému Otci za to, jak nás svými radami a zákony chrání. Sobotní den 
v Prokopském údolí se prostě vydařil. Neděle nás však zastihla úplně jinde a jinak. 
V lanovém centru „Proud“ jsme zkoušeli odvahu, důvěru a šikovnost na překážkách 
vysoko nad zemí. Ten, kdo respektuje pravidla, nemusí se bát 12 metrů nad zemí 
skákat z klády na kládu. Bůh a jeho zákony nás neomezují, ale naopak umožňují 
žít bezpečně a svobodně.          DAWY
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Ráno, po chutných raňajkách, sme si 
v štyroch skupinkách posadali k stolom 
a začali sme sa učiť o modlitbe. Aj my, 
rovnako ako učeníci, sme teda počú-
vali slová o tom, ako sa máme modliť. 
Vzorom nám bola modlitba „Otčenáš“, 
ktorú sme spolu rozoberali, a potom sme 
v skupinkách podľa nej tvorili svoje mod-
litby a modlili sa. Modlitba je však veľmi 
intímna záležitosť. Pán Ježiš učil, že sa 
máme modliť v skrytosti.
Pomaly sa blížil obed, preto sme skončili a pomohli pri prestieraní. 
Poobede sme si vyšli na prechádzku, rozprávali sme sa a na čerstvom vzduchu nám bolo 
veselo, aj keď bolo chladno a fúkal vietor. Dostali sme zvláštnu úlohu. Pripraviť sa na 
večeru. Zblížiť sa s človekom, s ktorým sme mali nejako narušený vzťah, aby sme pri 
večeri dokázali prijať požehnanie, zakúsiť pokoj, radosť a teplo pekných medziľudských 
vzťahov. Po prechádzke bolo potrebné pripraviť „hodovaciu miestnosť“ — prestrieť 
stôl, upraviť priestor. Bola naozaj veľmi krásna — na stene visel kríž, ktorý bol ozdobe-
ný ružami a plátnom, na stoloch obrusy, stužky, misy s hroznom a sviečky. Stoly boli 
uložené do tvaru T, za vrchom sedel náš „náčelník“, ktorý mal pre nás pripravené slová 
požehnania. Nohy sme si umývali dievčatá a chlapci zvlášť, radovali sme sa, keď sme 
si odpustili, nedorozumenia vysvetlili, či utvrdili v tom, že sa navzájom prijímame. Po-
tom sme v modlitbe poďakovali za chlieb, ktorý symbolizoval Ježišovo telo vydané za 
nás a dostali sme veľký kus nekvaseného chleba. Keď sme ho zjedli, poďakovali sme za 
víno  — hroznovú šťavu — ktoré symbolizoval Ježišovu krv vyliatu za nás a dostali sme 
malé poháriky a džbány, z ktorých sme si naliali. Po večeri sa brat Daniel postavil pod 
kríž na stene a potom sme prichádzali po jednom k nemu Prehováral k nám slovami 
požehnania, prijatia, ocenenia a povzbudenia. Napokon, sme všetci opäť dostali darček, 
ktorý sme si vybrali z rôznych praktických vecí rozložených na stolíku. Prešiel ďalší deň.
V nedeľu, posledný deň nášho pobytu, sme po raňajkách preberali organizačné zále-
žitosti týkajúce sa plánov na ďalšie obdobie, táborov, nahlasovania akcií a pod. Zara-
dené bolo aj krátke školenie prvej pomoci pod vedením Janka Šolca. Nasledoval obed 
a potom záver nášho stretnutia. Ukončili sme ho zaspievaním hymny a modlitbou. 
Povzbudení zo spoločného stretnutia, s novými myšlienkami a s novým nadšením 
sme sa rozišli do svojich domovov.          PÚPAVA

STRETNUTIE VODCOV KP 
NA TROCH VODÁCH (2. ČASŤ)
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BUDOUCÍ VŮDCE PROVĚŘIL SVATÝ ŠTĚPÁN 
Do sychravého středozemního přístavu Svatý Štěpán, odolávajícího mořským vlnám, vy-
trvalému dešti a divé zvěři z okolních lesů a pustých plání svolal začátkem dubna kápo 
pathfinder Dawy ze všech krajů nejodvážnější adepty na vůdcovská práva v organizaci, 
aby je tu nechal důkladně prověřit svými obávanými pobočníky Tanečnicí, K4, Pengui-
nem, Psychem a Fyzikem.
Po nočním připlutí se sešli ráno nováčci, aby k nim několika nenucenými slovy promlu-
vil a k modlitbám je vyzval sám Dawy v jeho svátečním kápovském oděvu. Následnou 
bohoslužbu vedl pověstný K4, který hned rozptýlil naděje kadetů na sucho a relativní 
bezpečí přístavní kaple a vyhnal všechny do bláta a deště okolní divočiny pro důkazy 
stvořitelské moci Všemohoucího a inspiraci k žalmům. Ty pak každý novic přednášel 
před celým shromážděním — doprovázeje se přitom nalezenými kameny, dřevy, květy 
a plody. Do přijatelného vkusu a slušných způsobů k lidu i přírodě zasvětila pak ob-
hroublé učně vůdcovství Tanečnice, slabosti lidského nitra jim odhalil zkušený manipu-
látor Psycho a Penguin důkladně všechny zastrašil rozvětvenými chapadly paragrafů.
Na noc pozvala potměšilá kápova družina nic netušící učedníky k plavbě na její luxusní 
lodi Pathfinder. Právě když společně hodovali, pili a tančili na nejspodnější palubě, zhas-
la na lodi všechna světla a za hysterického křiku bezradného personálu začal Pathfinder 
po srážce s obřím vorvaněm rychle klesat ke dnu. Adepti vůdcovství ale prokázali chlad-
nou hlavu a srdce na správném místě. Při útěku oknem a labyrintem nevyzpytatelných 
chodeb na horní palubu si navzájem obětavě pomáhali. Nakonec dostaly v jediném 
nafukovacím záchranném člunu, který plul po noční mořské hladině do bezpečí za svět-
licemi záchranné lodi, přednost ženy a děti. 
Kápovi nejbližší to přijali s uspokojením a následující den byli k vůdcovskému dorostu 
nepatrně shovívavější. Některým dokonce prošel pozdní příchod na ranní fyzičku in-
spirovanou neúnavným jarním úsilím včel a Tanečnice připravila pro všechny vlastno-
ruční knedlíky s lahodným rajským sósem. Úděl pedagoga, česky otroka s holí, přiblížil 
studentům vůdcovství názorně zkušený a zběhlý Fyzik. Doporučil ty nejvyšší cíle a jako 
největší vzory všech vůdců vyzdvihl po Kristu intelektuála Komenského a vojáka Ma-
karenka. Kápo Dawy pak osobně udělil svým následovníkům několik rad, jak svolávat 
a vést akce v divočině, a K4 obsáhle vyzval k zvyšování síly, odolnosti a k zdolávání co 
nejvyšších horských vrcholů. Proč těch? Protože existují, odpověděl si horal K4.
Ze Svatého Štěpána byli budoucí vůdci propuštěni až poté, co se navzájem písemně vyzna-
li ze svých pocitů jeden z druhého. Tento úkol překvapil nejednoho otrlého plavčíka rozpa-
čitou chvilkou skutečného dojetí. Další, tentokrát týdenní setkání čeká vůdce pathfindery 
juniory ještě v létě. Všechny, kteří ji nesložili ve Štěpánu, tam čeká také závěrečná zkouška 
vůdcovské dospělosti. Kápo a jeho pobočníci už se prý nemohou dočkat.                  (TK)
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2. – 3. dubna jsme prožili společně s dětmi a vedoucími z Turnova, České Lípy a Děčí-
na pěkný víkend na severu Čech.
V sobotu odpoledne jsme hráli společné hry venku a také se šli podívat na místo, kde jsme 
vloni podnikli noční „bojovku“.
Večer jsme s napětím sledovali film „Páni kluci“, který měl 30leté výročí od natáčení, 
které proběhlo v Litoměřicích, a to i na 
zahradě sboru.
V neděli jsme se vydali za pokladem na 
zříceninu hradu Kamýk a plnili úkoly na 
sedm kilometrů dlouhé cestě.
Po obědě jsme si hned prohlédli fotky 
z celého víkendu a snad si řekli: Určitě 
to stálo za to, krásné počasí a hezky 
prožitý víkend.           

ZA SBOR LITOMĚŘICE J. P. 

2. – 3. dubna jsme prožili společně s dětmi a vedoucími z Turnova, České Lípy a Děčí-

„L ITOM ĚŘICK É  
       JARO“
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Milí sportovci i nesportovci!
Občanskému sdružení Maranatha ve 
spolupráci s občanským sdružením Klub 
Pathfinder se podařilo zorganizovat již 
2. ročník dětského florbalového turnaje. 
Jsem Bohu vděčný za to, že nám hodně 
pomáhal. Díky tomu mohu i vám všem 
(zúčastněným i zatím nezúčastněným) 
popsat atmosféru, kterou jsme prožili.
Turnaje se opět účastnilo 9 týmů z růz-
ných koutů Čech. Tým Česká Třebová, vítěz 
loňského turnaje, nám přivezl zpět putov-
ní pohár a o něj se bojovalo i tento rok.
Turnaj byl odstartován podle plánu 
v 9 hodin příjemným úvodním slovem 
V. Kloudy a modlitbou. Hrálo se systémem 
3+1 s tím, že vždy 1 dívka musí být na 
hrací ploše. Hrálo se ve dvou tělocvičnách, 
které byly rozděleny pro hru dvou základ-
ních skupin — A a B — systémem každý 
s každým. Každý zápas se hrál na dva polo-
časy (2x6 minut). Po odehrání základních 
skupin postoupila do finálové skupiny tři 
družstva ze skupiny A a dvě družstva ze 
skupiny B, kde se hrálo opět systémem 
každý s každým  — bez toho, aby se zapo-
čítávaly předešlé zápasy (hrálo se od nuly). 
Další týmy si stejným systémem zahrály 
ve skupině o umístění. Celkové umístění 
bylo dáno pořadím ve finálové skupině 
(1.– 5. místo) a ve skupině o umístění 
(6. – 9. místo). Všichni účastníci poté moh-
li doplnit síly díky výbornému guláši, čaji 
a také sladké pochoutce, kterou — jako 
loni  — věnovala firma Country Life.
Musíme konstatovat, že všechny týmy 
bojovaly statečně, s nasazením a bez zá-

keřných faulů. Rád bych vyzdvihl nasazení 
dívek — i tento rok podávaly úctyhodné 
výkony, které okořenily i několika góly. 
Loňská nejlepší střelkyně Bára Kurková 
z týmu Poděbrady–Kolín svoji výkonnost 
potvrdila a vyhrála i letos pěti góly. Nej-
lepším střelcem se stal Petr Klouda z týmu 
Vinohrady, který nastřílel perfektních 
23 gólů (o 1 gól víc než loňský vítěz Jan 
Vaněk). Přestože všechny zápasy nevyšly 
podle představ zúčastněných týmů a na 
tvářích se objevily i slzy smutku, je třeba 
i tentokrát zdůraznit, že výsledky nejsou 
tolik podstatné, důležité je, že jsme se 
mohli setkat, společně sportovat a také to, 
že se nám nic nestalo. I když vyhrát může 
jen jeden, každý tým dostal na památku 
pohár a další odměny, které nahradily 
smutek radostí. Velkou, opravdu velkou 
radost neskrýval letošní vítěz  — stal se jím 
tým Praha-Vinohrady, který byl i spoluor-
ganizátorem našeho turnaje. 
Na závěr jsme ze všech sil skandovali HIP-
-HIP-HURÁ a turnaj jsme ukončili opět 
modlitbou.
Velký dík patří i všem ochotným rodičům 
a spolupracovníkům za pomoc při pořá-
dání turnaje.
Mějte se krásně. Těšíme se na vás v roce 
2006 na „MARANATHA FLORBAL CUP 
2006“.

REPORTÁŽ NAPSAL MGR. JURAJ TURÓCI (JT) 

P.S. Všem zájemcům nabízíme CD s fo-
tografiemi z turnaje zdarma. Napište si 
o něj! juraj.turoci@maranatha.cz, 
+420 606 645 544, www.maranatha.cz

„MARANATHA FLORBAL CUP 2005“
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Cítíte tu vůni?
Že ne? Tak vyjděte do přírody! Stačí někam pod rozkvetlý strom nebo na zahrádku, 
a ucítíte krásnou vůni jara! Že máte lepší čich na dobré jídlo? Nebo na smradlavé po-
nožky? Zkusili jste někdy své kamarády rozeznat podle jejich specifického pachu?
A víte, že i mravenci mají nos? Každé mraveniště má totiž svůj vlastní pach. A tak 
mravenci najdou cestu domů podle čichu.
Nevěříš?!? Tak si to vyzkoušej! Ze dvou mravenišť odeber několik větviček a jednoho 
mravence. Dej je odděleně do různých krabiček. Doma namoč větvičky do dvou ná-
dob s vodou (větvičky bez mravenců!)
Asi za dvě hodiny udělej větvičkami na list papíru dvě protínající se čáry (v podstatě x). 
Na jejich konce polož mravence. Každý půjde po své trase podle pachu, který zanechala 
větvička z jejich mraveniště.

(RENÉE KAYSER, PŘÍTEL LESA)

Soutěž: Dlouhatananánská věta
Jsem ráda, že jste se do soutěže zapojili v tak hojném počtu! To je super! Děláte mi 
radost! Tentokrát naši soutěž vyhrál Petr Černoch z Přerova. Napsal větu o 62 slovech 
začínajících na písmeno S. Jen sami posuďte:

Stejně staří spolužáci, silný Saša Smutný, slaboučký Standa Sýkora, statečný Slávek So-
botka, smělý Samuel Stašek se světlovlasou Sylvou Skálovou, sličnou Soňou Sušilovou, 
snědou Simonou Složilovou se smluvili společně sáňkovat strmou sáňkařskou stezkou, 
sešli se spolu, smáli se, skotačili, svahy samý sníh, silně sněží, sníh se stále sype, svádí 
sáňkaře sjíždět sněhovou stráň skoro stokrát, sněhulemi si sypkým sněhem společně se-
šlapují sněhovou stopu.
Gratulujeme a posíláme výhru!

Pokud byste také rádi vyhráli jednu z našich skvělých cen, tak se těšte na příští číslo, 
protože další soutěž bude stát za to! A výhra? Ta nejlepší!

A na závěr bych ještě ráda oznámila řešení logické úlohy z minulého čísla: onen čtve-
rec, který jsme všichni zkoušeli namalovat jedním tahem, se jedním tahem samozřej-
mě namalovat nedá. J


