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Sedím si pěkně v našem útulném obýváku – navlečená 
do teplé mikiny a nejteplejších ponožek, které jsem 

našla. Koukám se z okna a jsem ráda, že tam venku 
nemusím být. Sluníčko by rádo pořádně svítilo, ale 

skoro ho ani není vidět, protože mlha (nebo že by ranní 
mrazík?) ho zastiňuje. Je podzimní ráno. Jedním okem 

vidím, jak po obloze letí hejno ptáků. Kam asi letí? Že by se už stěhovali 
do teplejších krajin? Chápu je. Ani mně by se v takovém počasí nechtělo 

zůstávat v té zimě a ráda bych se někde ohřála.
Jaké to asi je, pořád se stěhovat, nikde pořádně nemít domov? Jaké to je, 

pořád si hledat to svoje místečko, kde bych mohla bydlet? Ještěže mám ten 
svůj teplý obývák…
Co vy? Chtěli byste se stěhovat stejně jako ptáci? Nebo byste ani za nic 
nemohli opustit to, co tady máte? Svoje kolo, svůj nový perfektní počítač 
nebo skvělé kamarády… Máte rádi své teplé pokojíčky, i když vás tam 
možná otravuje ségra nebo brácha? Nebo byste se nejraději sbalili a šli 
co nejdál, prostě někam pryč? 

V evangeliu Matouše, v 6. kapitole, ve verši 19. a 20. se říká: „Neukládejte 
si poklady na zemi… Ukládejte si poklady v nebi…“ A na jiném místě v Bibli 
je napsáno, že náš domov není tady na zemi — protože tady jsme jen tak 
na výletě — ale náš domov je v nebi. Tam budeme mít všichni teplý obý-
vák, nejlepší počítač, nejlepší kolo nebo mobil. Nebo už je tam nebudeme 
potřebovat a bude se nám zdát, že jsou to zbytečnosti… Tam už se nám 
nikdo nebude posmívat a nebude nás štvát brácha ani ségra. Tam budeme 

mít toho nejlepšího kamaráda — Ježíše. Doufám, že ho znáte!
Ale zatím jsme pořád tady na zemi. Ještě nepřišel náš čas přestěhovat se 
do lepších krajin. Tak musíme žít nejlíp, jak se dá. A třeba pomoct i těm, 
kteří nemohou žít tak dobře jako já.
Někteří ptáci neodlétají do teplých krajin a zůstávají s námi. Ale ne-

mají teplé pokojíčky ani peníze, aby si zašli na pizzu. Naštěstí 
ale mají nás — a my jim můžeme pomoci.  JANKA

MÁTE RÁDI PTÁKY?
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Krmení ptáků ve svém okolí je velmi stará tradice a troufnu si říci, že velmi dobrá 
tradice. Nejenže nám lidem to přináší radost, ale, a to především, je to důležité 
a blahodárné pro ptáky v našem okolí. Ptáci velmi rychle objeví spolehlivý zdroj 
potravy a vracejí se k němu znovu a znovu. Začnou na něj spoléhat. Proto je vel-
mi důležité, pokud se rozhodneme udělat ptákům na zimu krmítko, pravidelně 
(nebo alespoň za špatného počasí) ho doplňovat. Že nevíte, čím je krmit? 

PTAČÍ  RECEPTY

Chlebový pamlsek
chlebové a jiné drobky (sušenky, 
zbytky koláčů...) nasypat na zem, 
okenní parapet atd.

Ptáci mají ale malinkaté hrdlo, proto je 
důležité rozdrobit potravu na úplně ma-
linké drobečky. Větší pečivo namočte do 
vody, aby změklo.
Téměř vždy přilákáte hejno vrabců, špač-
ků, holubů… Třeba budete mít štěstí, 
a přiletí i nějaký vzácnější druh.

Milovaný lůj
lůj nakrájený na malé kousky 
nebo v kuse zavěšený na vhodné 
větvi či zastrčený v pařezech sta-

rých stromů
Tuto pochoutku milují především sýkor-
ky a brhlíci.

Ptačí koláč
základem je tuk — lůj (jeden díl 
tuku na dva díly směsi), který se 
vyškvaří a nalije na směs semen, 

sušeného ovoce, ořechů, sladkých drob-
ků, sýra a čehokoli jiného, co byste rádi 

ptákům nabídli. Když koláč ztuhne, mů-
žete jej zavěsit, položit na krmítko nebo 
nacpat do otvoru v pařezu.

Obměna: směs drobků a všeho 
toho dobrého dejte do nádobky 
a zalijte lojem — až tuk ztuhne, 

pověste celou nádobku. 

Pamlsky
maso — sýkory, brhlíci, straka-
poudi i špačci mají rádi velké kos-
ti — na kterých jsou zbytky masa 

a tuku. Pozor ale na kočky a psy!
ořechy — nejlepší jsou burské oříšky 
navlečené i se skořápkami na niti, 
nasypané do krmítka nebo jen tak 

pohozené na zemi či okenním parapetu. 
POZOR! Sušený kokos ptákům nikdy nedá-
vejte! Může jim nabobtnat ve vnitřnostech.

ovoce a luštěniny — sušený 
hrách, čočka, sušené ovoce, hrozin-
ky. Jablka — rozpůlená nebo celá.
obilniny a semena — oves, kuku-
řičná mouka, slunečnicová semínka

RECEPTY SESBÍRÁNY Z RŮZNÝCH ENCYKLOPEDIÍ 
A BOHATÝCH ZKUŠENOSTÍ ZKUŠENÝCH



PATHFINDER — TEN, KTERÝ JDE NEVYŠLAPANOU CESTOU

VŮDCOVSKÝ S PECIÁL



 20

Jsi vůdcem oddílu nebo družiny, věnuješ svůj čas dětem a cítíš, že je třeba dobít 
baterky? Máš potřebu komunikovat s někým, kdo rozumí této „barvě“ tvé cesty ži-
votem? Pak jsi jistě nechyběl/a na vůdcovském speciálu ČS, který byl tentokrát s pří-
chutí výstupu na Gross Priel. Sobotu jsme trávili v Českých Budějovicích. Nejprve 
spolu s místním sborem, odpoledne pak v sebezpytné diskusi o KP, oddílech i nás sa-
motných. Uvědomovali jsme si důvody, proč pracujeme s dětmi a jaké cíle máme. De-
finovali jsme si problémy, ale i to, co chceme dále rozvíjet. Především jsme však byli 
obráceni k Hospodinu, k záruce příštích kroků. Neděle a pondělí pak patřily horám. 
Zamířili jsme do Rakouska na poměrně nedaleký Gross Priel. Výstup k chatě (1420 m) 
s batohy byl náročný, ale nesrovnatelný s dalším výstupem na Spitzmauer (2446 m). 
V noci napadl neočekávaně sníh, a tak středně těžká ferrata byla mnohem těžším oříš-
kem. Dolů jsme pak sestupovali po jiné cestě. Rychle se blížící noc a fakt, že barevné 
značení bylo ukryto pod čerstvým sněhem, nás donutilo stát se ryzími pathfindery, 
tedy těmi, kteří hledají cestu. Když jsme posléze v dálce zahlédli malé světélko horské 
chaty, uvědomili jsme si (kromě radosti z blížící se večeře), jak moc se těšíme, až tak-
hle nějak podobně zahlédneme přicházejícího Ježíše. Snad to bude jen s tím rozdílem, 
že on přijde naproti nám. (Což se o naší chatě říct nedalo.) Chceme tedy i nadále být 
pathfindery, nenaříkat si na nepřízeň čehokoli, mít odvahu jít po nevyšlapané cestě 
a těšit se na světélko v dálce. Vidíš to podobně? Tak pojď s námi!

DAWY

PATHFINDER — TEN, KTERÝ JDE NEVYŠLAPANOU CESTOU(ANEB CESTA NA DO RAKOUSKÝCH ALP)



Leto je krásne aj keď prší dážď skoro každý deň.
A tak sme to mali aj na letnom tábore PACOV.

SLNKO, SENO A KURIATKA.
Od 14. 8. do 21. 8. 2005 sme si objednali letné počasie, ale človek mieni a Pán Boh 
mení, ako hovorí jedno ľudové porekadlo. Celý týždeň nás sprevádzal dážď. Nie síce 
stále, ale dosť často sme museli „vďaka“ nemu meniť táborový program. Tak ako kaž-
dý letný tábor, aj počas tohto sme mali možnosť naučiť sa mnoho nových vedomostí 
a zručností.
Každý deň bol rozdelený na rôzne aktivity: workshopy, zábava, voľný čas, ale aj prí-
prava raňajok, obeda a večere. Workshopy boli zamerané na: slušné správanie, zdravo-
vedu, poznávanie chrobákov, ovládanie raftov.
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Ráno sa začínalo rozcvičkou 
bez ohľadu na dážď, večer sa 
končilo voľným programom po 
pestrej pobožnosti.
Vedúci družstiev si museli spolu 
s jednotlivými členmi pripraviť 
duchovný príhovor, v ktorom 
mali zazniet časti Písma a mohli 
použiť aj divadelné prvky (ani-
mácie). Po dva večery sme mali 
aj TV „Pacoviny“. 

Veľa detí asi prvýkrát sedelo 
v rafte a malo možnosť dať ho 
do pohybu silou svojich rúk. Aj 
súťaž na raftoch mala svojich 

nadšencov. Horšie to bolo 
s nafukovaním raftov. 
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Hľadali sme aj poklad, súťažili 
v zručnosti a súhre celého 
družstva. 

Prekážková dráha, hod do 
diaľky traktorovou pneumatikou, 
ovládanie vozíka „slepým“ 
vodičom.

Každý účastník tábora SLNKO, 
SENO A KURIATKA má možnosť 
objednať si CD s fotografiami na 
adrese:
petrb90@stonline.sk

Užili sme si aj „táborák“ na 
začiatku tábora, v mene lásky, 
viery, krásy a nádeje.

Na konci sme na táborovom 
ohni spálili všetky  hriech 
a previnenia.

Bolo zvláštne, že najkrajší deň 
bola sobota. Jediný deň, kedy 
nespadla ani jedna dažďová 
kvapka.

Pán Boh to vie skutočne všetko 
perfektne zariadiť!
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Sobota 10. září 2005 patřila dětem 
sobotních školek a Pathfinderu 
okrsku Třinec. Na půdě oldřichovic-
ké modlitebny jsme prožili program 
plný legrace a kamarádství. 
Nejprve nás čekalo maňáskové diva-
dlo s hlavními představiteli — lvem 
Leontýnkem a opičkou Žofkou. 
Mnozí by předpokládali, že se u ma-
ňásků baví jenom malé děti. Opak 
je pravdou. Vtipné povídání a trefné 
scénky maňásků způsobily, že i „do-
spělí“ měli pusy od ucha k uchu. 
Když jsme se s maňásky rozloučili (a to opravdu s těžkým srdcem), čekalo nás vzpo-
mínání na dosud čerstvé zážitky a nezapomenutelné okamžiky z prázdnin. Mnozí byli 
na táboře, na camporee, na výpravách s oddílem, na chalupě u babičky nebo na dovo-

lené s rodiči. V sále by se opravdu ne-
našel nikdo, kdo nezažil alespoň malé 
dobrodružství. Proto jsme na velká 
prázdninová dobrodružství zavzpomí-
nali prostřednictvím promítání a o ta 
menší jsme se rozdělili s kamarády bě-
hem procházky. 
 V modlitebně nás pak čekal báječný 
příběh strýčka Klody a ještě báječnější 
společná večeře. A na ty, kterým se 
domů ještě nechtělo, čekal večerní 
film. Ahoj zase příště!

QVADIM
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PATHFINDERŮ
V TŘINCI
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Do starého 
pařezu můžeme 
vysypat drobky. 

Sáček  s ořechy.
Je vhodný pro sýkory 
a pěnkavy.

Prázdný kelímek od 
jogurtu můžeme 
naplnit tukem, ořechy 
a semeny a potom jej 
zavěsit.

Burské oříšky 
ve slupkách 

navlečené na 
provázek.

Kokosový ořech naplněný 
ptačím koláčem.

Abychom nepoškodili 
živou větev, vložíme mezi 

zavěšený drát nebo provaz 
a kůru stromu kus látky.

Ideální kryté krmítko.
Základní deska má v rozích me-
zery na odtok vody. Je na ní za-
věšen košíček s ořechy. Vše je 
připevněno na hladké tyči s kovo-
vým kuželem, který zabrání 
v přístupu kočkám a veverkám.


