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Kamarádky a kamarádi,
vítám vás u dnešního čísla „pathfin-

deří“ přílohy v Adventu. Možná už jste 
prolistovali stránky přílohy a něco se 
vám nezdá. Tentokrát bude totiž vše 
jinak. Nebojte se, jen tentokrát. Příště 
už se můžete zase těšit na všechna vaše 
oblíbená témata.

Toto číslo bude věnované akcím, které 
se udály v minulém školním roce. Vím, 
že máte teď spoustu zážitků z prázdnin. 
(A já budu moc ráda, když mi je napíše-
te a pošlete do redakce, abych je třeba 
mohla otisknout na těchto stránkách.) 
Vraťme se ale ještě o kousek zpátky 
a zavzpomínejme, co pěkného jsme pro-
žili v minulém školním roce.

JANA DV.
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HELFŠTÝN 2009
Slavnostním zpíváním hymny pathfinderů, vztyčením vlajky a spo-

lečným „hurááá“ jsme zahájili 22. ročník setkání dětí z celé Moravy 
pod hradem Helfštýn, který se uskutečnil 22. – 24. května 2009.

Na akci se sjelo 201 účastníků, aby si zahráli sobotní tematickou hru 
o biblické postavě Josef s názvem „Zachránce“. V sobotu večer se mohly 
děti zúčastnit noční hry a v neděli prověřit skautské dovednosti a také si 
společně zasportovat. 

Od pátku do neděle byl pečlivě připraven program, ve kterém vzá-
jemně soutěžila jednotlivá družstva. Sobotní hru o Josefovi tentokrát 
připravili vedoucí z Brna-Střední. Nedělní hra se již tradičně hrála 
o putovní pohár hradu Helfštýn. Sluníčko nám po celou dobu dělalo 
výbornou teplou kulisu. Je pravda, že plnění úkolu bylo někdy 
těžké. Ten, kdo se na hru dobře připravil, měl velkou výhodu. 

Někteří byli zpočátku smutní z toho, že vzhledem k velké-
mu počtu dětí jsme museli spát ve dvou budovách vzdálených 
od sebe několik minut. Nakonec se to ale ukázalo jako výhoda, 
protože se účastníci lépe vyspali… Tentokrát jsme měli také 
zajištěný oběd a kuchaři se opravdu předvedli.

Věřím, že všechny kamarádky a kamarádi si za-
pamatovali celou řadu okamžiků z Josefova života 
a pomůže jim to při rozhodování v různých životních 
situacích. 

Děkuji našemu Bohu za ochranu a vedoucím za ka-
marádství a obětavou práci. Těším se na další, tento-
krát už 23. setkání pod hradem Helfštýn.
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Šest kamarádů se vydalo na výlet. 
Petr si vzal klobouk. Markéta má 

kraťasy. Lucka má na sobě tričko 
s krátkým rukávem. Denisa si obula 
tečkované pohorky. Filip má na hlavě 
kšiltovku. A Lukáš má na krku šálu. 
Nějak si ovšem popletli vlajky i místa,
kam chtěli jet. Přiřadíš ke každému 
z nich správné místo i vlajku?

JADV



POĎME NA LOV! 
22.5. – 24.5. 2009 

Aj tento rok sa pathfinderi zo stredného Slovenska stretli na Okrskovom stretnutí 
pathfinderov v Banskej Bystrici. Na skutočnosť, že to bolo stretnutie plné rôznych 
aktivít, vás určite upozornilo výstižné motto: „Poďme na lov!“

V sobotu nás najprv oddiel Vydry zo Zvolena previedol príbehom o najväčšom 
lovcovi v Biblii – Ezauovi. Počas príbehu sme mohli loviť zvieratká a tiež sladké odmeny. 
Potom sa nám prihovoril Daniel, ktorý nás upozornil, že aj my sme lovení. „Zlý lovec“ 
sa snaží uloviť nás a náš čas. Každý sa veru potrápil s otázkami, ktoré nám Daniel dával. 
A čo vy? Čomu venujete viac času? Počítaču, televízii, alebo čítaniu Biblie a stretávaniu 
sa s inými kamarátmi? Otázky neboli ťažké, ťažšie bolo priznať sa. Každý z nás dostal 
výzvu. Aj my môžeme byť „lovcami ľudí pre Božie Kráľovstvo“. A to tak, že sa budeme 
kamarátiť s inými, budeme im venovať svoj čas. A aby sa nám v tom darilo, spoločne 
sme sa za to modlili.

Poobedie bolo plné pestrého programu. Každý oddiel si pripravil program. Videli 
sme scénky, piesne, hudobné čísla, pantomímu. Vystupovali najmladší účastníci, ale aj 
tí najstarší. Odmenou pre každého bol potlesk. Nakoniec nás čakal aj biblický kvíz.

Večer sme sa presunuli do prírody. Po zabivakovaní sa v lese sme počuli príbeh 
od oddielu Veverice z Považskej Bystrice. A potom nastal čas na opekačku. Po posilnení 
sme usilovne behali počas hry „Nočný golf“. A potom sme sa už tešili do spacákov.

V nedeľu nás čakala veľká bojová hra. V bojovke sa každý mohol dozvedieť o rôz-
nych vlastnostiach zvierat. Ale len vtedy, ak dokázal vyliezť na lanový rebrík, ak dokázal 
uvariť vajce v pomaranči, ak sa trafil do pohyblivého terča, ak sa zlepený s kamarátom 
preplazil po určitej trase, alebo ak vedel správne trafiť vodu pomocou striekačky do úst 
druhého.

Na konci hry sa bojovníci mohli dozvedieť, že pri „lovení“ 
kamarátov je najdôležitejšie mať ich rád, a preto najdôleži-
tejšia vlastnosť Lovca je LÁSKA.

Chceme vyzvať aj vás ostatných – pripojte sa k nám a „Poďte 
spolu s nami na lov!“

JANULIENKA
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VODCOVSKÝ KURZ
Tento rok sme sa rozhodli priviesť šikovných teenagerov k tomu, aby sa stali vodcami 

pre deti, s ktorými v Pathfindri pracujú. Zažili sme tri nádherné víkendové stretnutia. Vždy 
na inom mieste, čoraz viac v lone prírody, kde sme si vychutnávali dobrodružstvo s Bohom. 
Nešlo o hltanie teoretických informácií. Chceli sme spolu poznať viac to, čo do nás Boh 
dal. V čom máme predpoklady stať sa dobrými vodcami.

Skúsenosti z praxe nám ukázali lektori – vodcovia, ktorí sa snažili odovzdať to najdôle-
žitejšie. Hovorili sme o osobnosti vodcu, o tom ako vplývať na partiu, ktorú vedieme. 
Rozmýšľali sme nad hodnotami, ku ktorým deti chceme viesť, ako sú vyjadrené v zákone, 
sľube a hesle Pathfindra.

Mohli sme sa vyskúšať, ako naplánovať tábor. Na modelových situáciách sme si vyberali 
zameranie tábora a hľadali sme spôsoby, ako podobné dobrodružstvo zrealizovať. Zistili 
sme, že zvládať komunikáciu s deťmi a teenagermi môže byť niekedy ťažké. Aby sme 
vedeli k deťom lepšie pristupovať, priblížili sme si čo-to aj z psychológie mladého človeka. 
Hľadali sme nápady na fajn hru. V prírode aj v chate sme vyskúšali rôzne nové hry. Okrem 
rozmanitých praktických vecí sme si uvedomili aj dôležitosť čestného a zodpovedného 
konania, aby sme sa nedostali do problémov so zákonmi. Naučili sme sa, ako dávať pozor 
na hygienu a ako si poradiť s pathfindrom, ktorý nám v tábore poriadne ochorel.

Pochopili sme, že zaujímať sa o deti a viesť ich k poznaniu vlastných schopností a k pozna-
niu skutočných pevných priateľstiev je úžasná vec. Aj my sme počas týchto pár dní mohli 
rásť vo vzťahoch navzájom a s Ježišom, naším najväčším vzorom v službe. 

Zažili sme nádherný čas. Tí, ktorí to využili, sa už teraz tešia na záverečný vodcovský 
kurz v Čechách, kde spoznajú ďalších mladých ľudí, ktorí majú túžbu hľadať spolu s deťmi 
tajomstvá a zázraky s Bohom. 

Nie je dôležité, ako budete na záverečných skúškach skórovať, či budete vždy vyhrá-
vať. Musíme sa naučiť viac pozerať cez Božie okuliare. Ak sa budeme pozerať negatívne 
na mladých, teenagerov, deti – odradí ich to, znechutíme seba aj ich. Ak ich budeme viesť 
len k zábave a dobrej pohode, zlenivejú a budú čakať, kto ich nabudúce zasa zaujme novou 
hrou, bojovkou. Keď budeme pozerať čestne a s láskou na druhých, dáme im šancu, aby sa 
stali lepšími. Aby zatúžili po dobrodruž-
stve s Bohom, mohli sa tešiť zo vzťahov 
s kamarátmi, rodičmi, vodcami… 

Povzbuďme a motivujme deti a teen-
agerov k životu s Ježišom – aby každý 
deň svojím životom mohli písať nový 
príbeh s ich Bohom. Aby sa naučili po-
čuť Jeho hlas vo svojom živote, v Biblii, 
v prírode… Všade, kde ho možno nájsť.

DK
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RÁDCOVSKÝ KURZ MSS
Po dva víkendy – jeden zimní a jeden čerstvě jarní – měla budova základní školy 

v Lipníku nad Bečvou příležitost zažít zcela výjimečnou událost. Po delší době se totiž 
v Moravskoslezském sdružení konal rádcovský kurz. 

Prohloubit si své znalosti, získat informace, jak vést děti, ale také poznat nové 
kamarády s podobnými zájmy přijelo třináct odvážlivců z oddílů z Veselí, Třince 
a Havířova-Suché. Společně jsme se učili a chválili Boha písněmi. Dostatek času zbylo 
také na hry a na sportování. I když rádcové měli splnit pár úkolů (což, přiznejme si, 
někdy trošku bolí) a nějaký čas museli strávit sezením a vstřebáváním informací, jejich 
hodnocení obou víkendů vypadají docela pozitivně. Ostatně, posuďte sami. Podotý-
kám, že opravdu neměli zakázáno psát o tom, co se jim nelíbilo 

Já hodnotím rádcák zcela pozitivně. Mohla 
jsem prožít nezapomenutelný víkend. Očekávala 
jsem, že na nás budou vedoucí přísní, budou se 
nám snažit v co nejkratším čase předat informace, 
ale místo toho jsme měli nachystáno spoustu 
her i vědomostí – ovšem v malém množství, 
takže jsme si vše mohli zapamatovat již zde. 

Danka
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Rádcák je odvaz přes víkend od školy... Doporučuju... 
Je tam nejen zábava, ale také si oprášíte vědomosti. Je 
to bomba 

Yankee

Na rádcáku jsem to přežil. Poznal jsem další mladé lidi 
s podobnými zájmy, jako mám já, dověděl jsem se tam spoustu 
užitečných věcí a už se těším, až je budu moct aplikovat 
u nás v oddíle.

Michael

Tak co, nechtěl bys to prožít i Ty? Pak máš jedinečnou příležitost, protože možnost 
přihlásit se na další ročník stále trvá. Stačí napsat na e-mail d.anger@centrum.cz. První 
setkání proběhne 20. – 22. listopadu 2009. 

TĚŠÍ SE NA TEBE DA & JA & LI & ES
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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

w w w . b e z v a c i t y . c z
REDAKCE: Jana Dvořáčková, Štolcova 64, 618 00 Brno • E-MAIL: advent@pathfinder.cz

Helfštýn 2009

Vodcovský kurz


