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Ráda bych, abyste na těchto stránkách nacházeli různé 
zajímavosti, hádanky, omalovánky, ale také dopisy od našich 
vůdců, reportáže z různých akcí apod. Třeba i soutěže. Jsem přesvědčena o tom, že 
máte spoustu skvělých nápadů, a těším se, že mi budete psát a budete mi dodávat 
odvahu a inspiraci. Záleží také na vás, jaká bude tato příloha. Protože to 
není jen moje příloha, ale především vaše!
Takže pište, malujte, posílejte hádanky, příběhy, 
obrázky, vzkazy… TĚŠÍM SE, JANKA

na Nový rok, tak po celý rok“.
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Vítám vás v novém roce a u prvního čísla naší přílo-
hy. Možná jste si všimli, že toto číslo je malinko jiné 
než ty předchozí. To víte, nový rok. A jak se říká — „jak 
na Nový rok, tak po celý rok“.
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Podrobnosti o Pathfinder a o akcích najdete na internetových stránkách: 
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Redakce: Jana Zvonařová, Peroutkova 57, 150 00 Praha 5
e-mail: advent@pathfinder.cz

Stezka písmáků

Jesenná výprava 

O
krsko

vé
  se

tk

ání  dětí  v  Mohelnici



 18 18 18

Autobus odchádzal 6:45. Pre niekoho trochu priskoro. Najmä na jeseň, keď sú chlad-
né rána. Ale tento víkend sa nám to oplatilo. Bolo svieže ráno a my sme už niekoľko 
minút po siedmej kráčali do svahov Kremnických vrchov. Za nami, kdesi v hmlistom 
opare nad Banskou Bystricou bolo vidno prvé lúče slnka.
Naším cieľom bol zrub, 
ktorý sme dobre pozna-
li. Dorazili sme k nemu 
okolo 9:00 a vybalili sme 
sa. Úlohou dňa bolo 
nachystať veľa dreva 
a trochu sa aj zahrať. Do 
obeda sa nám podarilo 
nazbierať dosť suchých 
stromov. Prácne sme ich 
aj očistili a napílili. Pri 
varení obeda sme sa už 
tešili z príjemného tepla, 
ktoré sa šírilo z krbu :)

JESENNÁ VÝPRAVA 
DO DIVOČINY
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Poobede sme si užili viac 
zábavy — uvažovali sme, či 
si zahráme Pyramídy, Čísla 
alebo Vlajky. Vlajky to v hla-
sovaní jednoznačne vyhrali, 
a tak sme si vybrali územie, 
stredom ktorého tiekol malý 
potôčik a boj o vlajky sa začal. 
Obidva tímy získali vlajku 
a nemali to jednoduché. Po 
dvoch hodinách sme sa vrátili 
do chaty a tešili sa na fajnú 
večeru. V teple krbu sme hrali 
niekoľko hier, ale najviac sa uchytili hry „Kto je kto“ a „Indície“.
Sobotné ráno nás privítalo chladným, ale jasným počasím. Všade okolo nás bolo úžas-
né ticho, jemný opar a nádherné farby. Diskusii na témy „Moji rodičia“ a „Čomu sa 
venujem“ sme venovali čas doobeda. 
Popoludnie sme strávili čistením chaty a okolia. Nie všetci turisti sú zodpovední a tak 
sa na chate vždy nazbierajú nejaké odpadky. Nazbierali sme ich päť vriec. Štyri vrecia 
sme potom odniesli do kontajnera v meste. 
Večer nás čakala zaujímavá hra v tme a po nej puding. Obidve aktivity boli skvelé 

a pri krbe a vyjedaní pudingu nám sobotný 
večer ubehol veľmi rýchlo.
V nedeľu sme sa vrátili späť do civilizácie. 
Prežili sme víkend v jesennej prírode, po-
čuli sme krásne ticho Kremnických vrchov 
a cítili vôňu farebného lístia. Zažili sme 
nádherné dobrodružstvo, ktoré sa nedá 
napísať pár slovami. 

Zrub, na ktorom sme strávili víkend, sa volá 
Cabanka. Náš oddiel sa oň stará od roku 
2002. Zrub je otvorený pre všetkých turistov. 

Prameň je od chaty vzdialený 133 metrov.

Ďalšie fotky z akcie nájdete na www.path-
finder.sk 

Z  F N
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MILÍ ČTENÁŘI,
kamarádi, rodiče, prarodiče. Chceme se pokusit na tomto místě představit 

naše důvody pro práci s dětmi v Klubu Pathfinder. Proč a také jak ji děláme. 
Vnímáme se jako ti, kdo byli vybaveni dary Ducha svatého pro práci s dětmi, 

případně s mládeží, a vámi — církví — byli pro ni pověřeni a odděleni.

Proč?
Mnozí z nás rádi vzpomínáme na to, co nám předali naši vedoucí a starší ka-
marádi, rodiče. Jak si s námi hráli, hrou nás vychovávali a osobním příkladem 
dávali vzory hodné napodobení. Pro mnohé z nás byly tyto nezapomenutel-
né chvíle klíčové při rozhodování na křižovatce života, kudy dál v dospělosti. 

Jeden z důvodů „proč“ kdysi vyjádřil J. H. Fabre: „Kdo dal život dítěti, stává se 
jeho dlužníkem.“ Apoštol Pavel napsal ještě dřív podobně: „Nikomu nebuďte nic 

dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, napl-
nil zákon.“ Ř 13,8.

Rodiče nám vždy říkali, abychom se varovali dluhů… Žijeme v době, kdy 
život na dluh je stylem. Ovšem to, co dluh dělá s psychikou člověka, není 
vůbec příjemné. A tak i my cítíme v duchu Ježíšova výroku „Zadarmo jste 
dostali, zadarmo dejte…“ dluh vůči dětem a mladým lidem kolem nás. Svo-

jí službou jim ho „splácíme“.

Jak?
Při setkání Mojžíše s Bohem na poušti u keře se Bůh představil jako Bůh Abra-

hamův, Izákův a Jákobův. Tím se velmi výrazně přihlásil ke všem generacím 
svých dětí. A protože každá generace je jiná, má svoji kulturu, styl, módu, 

jazyk, hudbu…, i Bůh používal různé způsoby přístupu k nim. Ujišťuje nás 
o tom pisatel listu Židům 1,1: „Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval 
Bůh k otcům ústy proroků…“
Proto i my pracujeme s dětmi formami, které jsou jiné, než byly ty, jež 

stačily nám, když jsme byli dětmi. Je to neustálé hledání a promýšlení, jak 
a kudy dál. Není to cesta snadná, ale Ježíš Kristus je nám v ní příkladem. 

Také on na této zemi chodil nevyšlapanými stezkami.

Vám děkujeme za pochopení, podporu a modlitby.
Za všechny vedoucí a nadšence pro práci s dětmi

PETR ADAME

PŘEDSEDA KLUBU PATHFINDER V ČR
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B y l i bratři. Každý měl svoji 

a svá a společně putovali krajinou. Ten starší 

se  jmenoval  Abram a byl strýčkem Lota — to byl ten druhý pán. 

Jednou se stalo, že Lotovi a Abramovi se pohádali 

(možná se i ). Nebylo dost pastvin pro obě

 Abram řekl Lotovi, že takhle to dál nepůjde. A dal Lotovi na výběr. 

Buď může jít do nebo  do . Lot se 

rozhlédl. Vpravo uviděl  krásnou zemi, zelenou, zavlaženou. 

Proto se rozhodl,  že pů jde na východ.  A Abram odešel na západ. 

Tak se rozdělili.

KAM 

.

Kam odešel Lot? A kam Abram?

DÁL?
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OKRSKOVÉ SETKÁNÍ DĚTÍ V MOHELNICI
Víkend 22. – 23. 10. byl pro nás výjimečný. Ráno jsme se sjely do modlitebny v Mo-
helnici, kterou nám pro naše setkání velmi ochotně zapůjčili místní strýčkové a tetičky. 
Všechen čas byl věnován nám, dětem. Nebyly jsme však pouze pasivními účastníky. 
Některé z nás uváděly program, jiné zpívaly, další přednášely atd. Nejvíce nás zaujala 
sobotní škola. Byly jsme rozděleny na deset skupin. Každá skupina si vybrala jedno 
z deseti přikázání a vytvořila na dané téma koláž z výstřižků z časopisů. Pak naše 
výtvory strýček Daniel Dobeš nafotil, promítl na plátno a každá skupina musela vy-
světlit, co chtěla vyjádřit. Pak si s námi chvíli dopoledne a chvíli odpoledne vyprávěl 
strýček Karel Staněk. 
Odpoledne jsme vzpomínaly na Helfštýn a Camporee a plánovaly další aktivity pro 
příští rok.
Také jsme si báječně zasoutěžily. Filip Zatloukal připravil otázky ve stylu hry riskuj, 
a tak jsme si prověřily naše znalosti z Bible.
Celá akce byla moc super. Děkujeme za připravené jídlo, za uvolnění sboru, za krásný 
program a našemu Bohu za jeho lásku a požehnání.

DĚTI OLOMOUCKÉHO OKRSKU

Že vám ta dvě slůvka něco připomínají? Aby ne, už jste si promítli dny svého mládí? 
Kromě toho jsou značkou soutěže, ve které již šest let ty dnešní děti otevírají svoji 
Bibli, aby ji četly, aby měřily své znalosti. Do letošního ročníku se přihlásilo 367 účast-
níků. Prvním kolem úspěšně prošlo 186 z nich, aby pomyslnou cílovou pásku úspěšně 
protrhlo 58 dětí. Učili jsme se poznávat Boha z knih: Nehemjáše, 1. knihy Samuelovy, 
epištoly Efezským a již tradičně z evangelií. A kdo vyhrál? Mohl bych teď psát celou 
stránku jmen těch, pro které to byla „hračka“. Bylo by to však i tak neúplné. Zvítězil 
totiž každý, kdo se naučil tu svoji Bibli brát pravidelně do ruky. Chceš se i ty stát vítě-
zem? (Zjevení 2,7) Tak co ti brání? 

DAWY
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PATHFINDER … TEN, KTERÝ HLEDÁ…TEN, KTERÝ HLEDÁ…TEN, KTERÝ HLEDÁ…TEN, KTERÝ HLEDÁ…

Začala zima, 
napadl sníh. 

Adam chce jít 
sáňkovat, 

ale zjistil, že 
v šuplíku, kde 
má ponožky, 

je pěkný 
nepořádek. 

Které ponožky 
patří k sobě? 

Kolik je tu párů 
ponožek?ponožek?


