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Tak znelo motto Európskeho camporee detí Klubu Pathfinder, z ktorého sa 
pred niekoľkými týždňami vrátila delegácia našich detí z Čiech, Moravy a Slovenska. 

Camporee je stretnutie chlapcov a dievčat — pathfindrov z celej Európy, na ktorom sa 
zišlo viac ako 1900 detí so svojimi vodcami z Nemecka, Španielska, Portugalska, Talian-
ska, Švajčiarska, Rumunska, Belgicka, Rakúska, Ukrajiny, Izraela, Palestíny a domáceho 
Francúzska. Naša česko-slovenská delegácia mala viac ako 150 účastníkov.

Zrejme si ani nedokážete predstaviť tú úžasne pestrú paletu pathfinderských krojov 
a stanov a priam nezvládnuteľný babylon európskych jazykov. Najprv sme mali obavy, 
či sa deti budú vedieť dohovoriť. Skúsenosť však ukázala, že to zvládli lepšie ako my, 
vodcovia. Najviac pomohla angličtina, napriek tomu, že v žiadnej z našich krajín nie je 
úradným jazykom. 

Camporee býva raz za 5 rokov. Tentoraz ho pripravili naši kamaráti z Francúzka 
v mestečku Fontainebleau neďaleko Paríža. Každé camporee má svoju jedinečnú náplň 
a atmosféru — medzinárodné hry, súťaže, netradičné workshopy, atrakcie, ranné 
i večerné duchovné programy s hudbou, spevom, divadlom a hľadaním Ježiša Krista 
— najväčšieho Pathfindra, ktorý nám všetkým ukázal cestu k cieľu. 

Spoločný program vo veľkom stane bol bohatý a zaujímavý. Hosťom, ktorý pre účast-
níkov camporee pripravil posolstvo, bol Thierry Lenoir z Francúzska. Deti chytila za srdce 
hymna camporee „Turn to the Light!“. Nezabudnuteľným zážitkom bola aj slávnosť 
krstu, ktorá motivovala množstvo detí aj z našej delegácie urobiť osobné rozhodnutie 
odovzdať svoj život Pánu Ježišovi a pripraviť sa na svätý krst.  

Naša delegácia organizovala celodňovú veľkú hru spojenú s humanitárnou zbierkou 
pre trpiace deti z Turecka a Francúzska. Počas tejto hry deti vyzbierali na podporu 
humanitárných projektov viac ako 3 300 euro, čo nás všetkých veľmi milo prekvapilo. 

Talianska výprava so sebou priviezla zvláštnu skupinu detí z Blízkeho východu. V rám-
ci projektu pomoci na zmierenie medzi znepriatelenými národmi zobrali so sebou 
na camporee skupinu detí z moslimských, židovských, arabských i kresťanských rodín 
z Izraela a Palestíny. 

TURN TO THE LIGHT — OBRÁŤ SA K SVETLU
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Zúčastnili sme sa aj na športových aktivitách. Náš kamarát z ČR vyhral maratónsky 
beh, zapojili sme sa do orientačného behu a iných zaujímavých zápasov medzinárod-
ných zmiešaných tímov vo futbale, volejbale, badmintone a rôznych skautských hier.  

Jeden večer sme mali medzinárodnú výmenu — prišli k nám hostia z nemeckej 
delegácie, a tak sme prežili pekný večer plný hier, spoločného spevu a zaujímavých 
skúseností. 

Kto to neprežil, ani neuverí, čo všetko sa na camporee varí. Každá krajina má svoju 
kuchyňu a vlastný kuchársky tím. Jeden deň sme však dali príležitosť deťom, aby sa 
sami rozhodli, v ktorej kuchyni si vyberú jedlo. Najdlhší rad bol pred talianskou pizzé-
riou, ale aj o slovenské špeciality bol veľký záujem.  

Súčasťou našej cesty boli aj výpravy do blízkeho okolia. Navštívili sme zámok 
Versailles, vyliezli sme na Eiffelovku, previezli sa loďou po Seine, prežili sme nezabudnu-
teľný deň v Disneylande, navštívili múzeum kozmonautiky a ďalšie atraktívne miesta 
v Paríži a okolí.

Aj touto cestou by som chcel poďakovať všetkým vám, bez ktorých by sa toto veľké 
podujatie nepodarilo zrealizovať: vodcom, organizačnému štábu, kuchárskemu tímu, 
ale aj Oddeleniu detí našej cirkvi a Klubu Pathfinder v ČR a SR za finančnú a organi-
začnú podporu.  

Ak chcete vedieť viac, opýtajte sa detí, ktoré camporee prežili spolu s nami. Najlepšie 
bude, ak im dáte v niektorú sobotu príležitosť, aby vám porozprávali o svojich zážit-
koch a premietli fotografie. Byť na camporee je naozaj úžasná príležitosť prežiť niečo, 
čo deťom ostane v pamäti na celý život. Veď najbližšie európske camporee bude až 
v roku 2011. A to už bude zasa iná generácia detí. 

Viac fotiek a tiež aktuálnych informácií i zážitkov účastníkov nájdete na www.pathfinder.cz 
a www.pathfinder.sk. 

STANO BIELIK 

TURN TO THE LIGHT — OBRÁŤ SA K SVETLU
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Ačkoli Camporee začínalo až v pondělí, odjížděli jsme z Prahy už ve středu 
navečer. Chtěli jsme poznat krásy Francie — Paříž se svojí Eiffelovkou, 
Seinou, Notre Dame, Versailles a jeho zahrady, Muzeum letectví a kos-
monautiky (návštěva uvnitř Boeingu 747 a dvou Concordů byla úžasná) 
a samozřejmě proslulý Disneyland.

A je tu pondělí
Večer začaly přípravy na reprezentaci na-
šinců při slavnostním zahájení. Ve 20:30 
už všechno vypuklo. Defilé národů, spous-
ta vlaječek, pathfindeři v krojích a hlavně 
— ohlušující pokřiky a úžasná atmosféra. 
Byli nám představeni hosté a hlavní řeč-
ník Thierry. Začalo již 10. EUD Camporee 
ve Fontainebleau — „Turn To The Light“ 

Úterý
Světlo se skládá z více barev a svět je roz-
manitý. Takové bylo téma ranního zamyš-
lení Thierryho. A tady na Camporee je ta 
rozmanitost a různorodost hodně patrná. 
Každý má jinou kulturu, jinak křičí, ji-
ným způsobem se raduje, věci dělá jinak, 
dokonce jí i jiné jídlo nebo vyjadřuje jiné 
myšlenky. Každý jsme prostě originál, 
a proto je to na tom světě tak hezké 
a zajímavé.

Středa
se stala symbolem humanitární pomo-
ci — díky odpolední hře jsme přispívali 
na dva projekty, které pomohou dětem 
z Turecka a Francie. Dnes také proběhla 
mezinárodní večeře — všichni jsme do-
stali lístek, se kterým jsme se mohli 
najíst u delegace, kterou jsme si vybrali. 
K ochutnání byla italská pizza, švýcarské 
roclette nebo také slovenské halušky.

Čtvrtek
Víte, jak se stát solárním panelem? My 
jsme se to dozvěděli na ranní pobožnosti. 
Stačí přece potkat jiný solární panel. Jed-
ním takovým panelem je třeba Ježíš. Večer 
se slavilo sté výročí Pathfinderů a zároveň 
desáté výročí EUD Camporee. Nálada byla 
suprová, protože vedoucí čtyř delegací 
závodili, kdo je lepší ve skautských doved-
nostech. 

ČtvrtekČtvrtek
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Pátek
Dnes si trochu zafuníme. Startuje orientační běh, malý maraton, turnaj v kopané 
a odbíjené. Reprezentanti Česko-Slovenských barev si doběhli až na stupně vítězů… 
„Kdo neskáče, není Čech — hop, hop, hop! Slovenskóóó, Slovenskóóó“…
Večerní setkání je dvojnásob slavnostní.

1. Začíná sobota, tedy slavíme narozeniny Země. 
2. Jedenáct našich kamarádů se rozhodlo pro křest na vyznání své víry.

Na závěrečnou výzvu „kdo chce být dnes scházejícím 12. učedníkem Kristovým?“ se 
postavilo více jak 1000 mladých lidí. Bůh jim žehnej.

Neděle
A je to tady! Těch celkem 
dvanáct dnů uteklo jako 
voda. Člověk si ani nesta-
čil uvědomit, jak to letí, 
a je tu konec! Byla to ší-
lená smršť událostí, zážit-
ků, dojmů… A dnes večer 
tato záplava kulminovala 
ve večerním slavnostním 
zakončení celého Campo-
ree 2007. 

Sobota
„I malý paprsek prostoupí 
sebetemnější noc. Nesou-
střeďte se na boj proti 
tmě, ale snažte se rozsvítit 
světlo.“ 
Odpoledne nám rumun-
ská delegace zamotala 
hlavu sčítáním a násobe-
ním biblických dat.
Tečku za dnem plným 
slunce, radosti a kamarád-
ství udělal večer národů. 
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Pamatujete se ještě na prázdniny? Každý 
z nás asi měl nějaký zážitek, který stojí 
za zapamatování. Možná někteří z nás 
viděli nádherný západ slunce, krásný 
kout přírody, někteří zase poznali nové 
lidi a mají nová přátelství, a snad ně-
kteří z nás pozvali Pána Ježíše do svého 
života. 
Pokusme se nezapomenout na ty krásné 

zážitky. Děkujme za ně Pánu Ježíši. Pokud pat-
říš mezi ty, kteří pozvali Pána Ježíše do svého živo-
ta, tak mu nezapomeň každý den otevřít dveře svého 
srdíčka. A pokud jsi ještě Pána Ježíše k sobě nepustil, 
nezapomeň, že na tebe čeká, má tě rád a je pořád 
s tebou. Můžeme k němu kdykoli přijít.

Pane Ježíši, 
děkuji, že mě miluješ, 

ať chci nebo ne. Děkuji, 
že na mě čekáš a můžu 
za tebou kdykoli přijít. 

Děkuji, žes mi o prázdninách 
dal krásné zážitky, 

a prosím, abych na ně 
nezapomněl(a).

JADV

Co nás čeká v říjnu? / Co nás čaká v októbri?

5. – 7.
12. – 14.
13. – 14.

20.
25. – 28.
26. – 28.

Klatovský byznys (DZ)
Drsoň (JK)
Atletika (Třinec)
Múzička (Praha — akce ČS)
Potlach (VV)
Špeciál vodcov (Martin)
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Podrobnosti o Pathfinderu a o akcích najdete na internetových stránkách: 

w w w . p a t h f i n d e r . c z • w w w . p a t h f i n d e r . s k
Redakce: Jana Dvořáčková, Za Opusem 1231, 156 00, Praha 5-Zbraslav
e-mail: advent@pathfinder.cz

V prvním století našeho letopočtu žili v církvi jedni manželé. Jednoho dne se rohod-
li, že prodají svůj pozemek a peníze z prodeje darují církvi. V poslední chvíli se však 
dohodli, že nějaké peníze z prodeje dají stranou, pro sebe. Muž pak přinesl peníze 
apoštolům a dělal, jako by to byly všechny peníze, co za pozemek dostal. Petr 
však poznal, že si část dali stranou, a ptal se, proč jejich srdce ovládl satan a nechali se 
svést k tomu, aby lhali Duchu svatému. 

Bylo to jejich pole a jejich rozhodnutí pole prodat a peníze dát církvi. Mohli si s pe-
nězi naložit, jak chtěli. Ale oni lhali. Ne lidem, ale Bohu!

Jak se manželé jmenovali?
Bylo špatné nechat si část peněz pro sebe? Co udělali špatně?
Co znamená, že nelhali lidem, ale Bohu?
Jak to s nimi dopadlo?
Jak na to zareagovala církev?

SKUTKY 5. KAP.
JADV
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ODDÍL 130 
—

 BOJOVNÍCI ZE ZLATÉ ZÁTOKY 
(B. Z . Z . Z .) 

Jsme krátce registrovaný oddíl 
(asi jeden a půl roku). Přestože jsme 
registrováni v Ledči nad Sázavou, 
kde je náš maličký sboreček (osm 
dospělých a nás pět dětí), scházíme 
se ve Vlastějovicích, kde se k nám 
přidává pět a někdy i více dětí. Tepr-
ve začínáme, a tak se hodně učíme.

Hned zpočátku jsme se představili 
vesničce výletem na Čáslavské letiště. 

Grippeny byly asi trhák, protože se sešlo 
36 malých i velkých lidiček a moc se jim to 

líbilo. No a od té doby k naší smíšené družince 
4 až 15letých dětí přibyla ještě jedna družinka. Jsou trošku 

větší a je jim všem už přes 30. Je jich sedm a sdílejí s námi klubovnu. Navštěvuje je náš 
kazatel „Mája“ a někdy se navštívíme vzájemně. Ale my si hrajeme 
lépe — oni hlavně čtou a modlí se. Asi už je bolí kosti, a tak 
jim to musí stačit. Už nemohou prožít biblické příběhy 
tak jako my —  hezky v pohybu. A protože jsme stále 
v pohybu, nemáme foto, kde bychom byli všichni. 
Přesto — SEZNAMTE SE, PROSÍM: 

Tak to jsme my. Nenechte se zmýlit, 
nepřijeli jsme z výletu, jen si užíváme klu-
bovnu, než nám ji prodají za dva měsíce 
do šrotu. V současné době tu jiné prostory 
nejsou, naše budoucnost je tedy velmi nejistá. 
Za každou modlitbu, radu nebo pomoc bu-
deme vděční.

B. Z. Z. Z.

TOKY TOKY TOKY TOKY 
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