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Historie KP – Planeta Y 016

Okrskové stretnutie Pacov 2009

Draci z Chotěboře
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OKRSKOVÉ STRETNUTIE PACOV 
2009



V chate Pacov pri Partizánskom sa 18. – 20. septembra 
stretli oddiely pathfindrov zo západného Slovenska. V piatok 
večer sa stretnutie začalo vztýčením vlajky. Po ňom nasledo-
valo agapé, zoznamovacie hry a worship s piesňami.

V sobotu po raňajkách a nástupe nasledovalo rozdelenie 
účastníkov do družín. Doobeda sme sa ešte spolu s ujom 
Komorom zamysleli nad témou tohtoročného OSP-čka: 
Poďme na lov. Uvažovali sme nad tým, ako priviesť našich 
kamarátov k Pánu Bohu. Po skvelom obede nasledovali scén-
ky a prezentácia oddielov. V noci sme hrali úžasnú bojovku, 
v ktorej tajní agenti zachraňovali židovských väzňov. 

Hoci sa nám ráno nechcelo vstávať, budíček nás spoľahlivo 
prebudil a zvyšok dňa preletel ako voda. Najprv 
raňajky, potom nasledovala hra, v ktorej sme 
zistili, akí sme lovci. Na záver ešte vyhodnotenie 
a ukončenie OSP-čka.  

Bol to úžasný víkend. Ďakujem Bohu za všet-
kých vedúcich a ľudí, bez ktorých by sa táto 
akcia nemohla uskutočniť. 

TAMARKA, ZUZKA, ŽANETA, LEA
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V chate Pacov bolo úžasne. Veľmi sa mi tam páči-
lo – hlavne, keď sme hrali hry. Asi najviac však nočná 
bojovka. Tí, čo hrali väzňov, si to poriadne užili. Aj ja 
som bola väzňom a musím povedať, že to bolo super. 
Do chaty sme sa vrátili až okolo pol jednej, takže 
sme sa veľmi nevyspali, lebo o ôsmej sme už museli 
vstávať☺

SOŇA
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PASTI A PASTIČKY
Tatínek byl velmi spokojený, protože jeho syn Standa rád pomáhal při práci. Doma 

měli dobře vybavenou dílnu, ve které se dalo udělat skoro cokoliv. Jednou tatínek zavo-
lal Standu, aby mu pomohl při svařování nějaké železné konstrukce.

Svařování je zvláštní práce. Standa věděl, že tatínek vytáhne speciální zařízení, které 
zapojí do elektřiny, pak si nasadí hodně tmavé brýle a pomocí silných blesků bude 
spojovat železo k sobě. 

Než tatínek začal pracovat, obrátil se na Standu a důrazně mu přikázal, aby se ne-
díval na svařování a raději odešel za dveře, protože jinak by ho moc bolely oči. Standa 
tedy odešel za dveře, ale jakmile tatínek začal svařovat, pocítil velkou touhu podívat se 
na to blýskání. Protože tatínek byl zády k němu, tak neviděl, jak Standa pomalu vešel 
do místnosti a jako zhypnotizovaný hleděl, jak probíhá svařování. Když tatínek přestal 
svařovat, tak se Standa honem schoval. Ještě několikrát Standa porušil tatínkův zákaz. 
Zjistil totiž, že přestože zákaz porušil, oči ho nebolí a tatínek měl zbytečné obavy.

Po chvilce Standa tatínkovi říká: „Tati, já jsem se díval na to, jak svařuješ, a nic se mi 
nestalo. Oči mě nebolí, jak si říkal!“ Tatínek se na Standu přísně podíval a řekl: „Stando, 
kdyby to pomohlo, tak bych tě nejraději potrestal, ale večer uvidíš, že ses potrestal sám.“

Nějakou dobu se Standa pozoroval a pořád se nic nedělo. „Tatínek to asi přeháněl 
a zbytečně mi vynadal,“ myslel si Standa. Pak na celou věc zapomněl. Večer se umyl, 
udělali si pobožnost a šel spát. Netrvalo to však dlouho a najednou ucítil, že ho něco 
v očích pálí. Za nějakou chvíli se mu zdálo, že má plné oči písku, tak moc ho to bolelo. 
Hned si vzpomněl na tatínkovo varování. Protože bolest byla větší než jeho hrdost, šel 
za rodiči a plakal. Rodiče se snažili pomocí léků bolest zmírnit, ale Standu oči stále 
trápily, takže skoro celou noc nespal. Druhý den ani nemohl jít do školy. Jedno si však 
zapamatoval: Tatínek měl pravdu. Měl poslechnout.

Často se stává, že nebezpečí podceňujeme, a když důsledky neposlušnosti nepřijdou 
hned, tak se nám zdá, že se vlastně nic zlého nestalo. Přestože jsme varováni před ne-
bezpečnými následky, podceníme situaci, a i když později bychom chtěli vše vrátit zpět, 
tak to nejde. V životě je mnoho podobných skrytých pastí a pastiček. Některé objevíme 
hned, jiné se nezdají nebezpečné… 

Je dobře, že naším laskavým tátou je Pán Ježíš. Jeho rady si můžeme přečíst v Bibli 
nebo nám je sdělí naši rodiče, někdy vedoucí našeho oddílu. Rady jsou jak pro děti, tak 
pro dospělé. Bůh nás chce uchránit od nepříjemných důsledků naší neposlušnosti. 

„Pane Ježíši, moc ti děkuji za tvou trpělivost se mnou. 
Když něco pokazím, ale pak přijdu s pláčem za tebou, 

ty utišuješ bolest a neodmítneš mne!“
KS

pro dosp é. Bůh nás chce uchr

„Pane Je
Kdy
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Pokračování z minulého čísla…
PLANETA Y 016

Nezávisle na sobě a přibližně ve stejné době si dva muži uvědomují, že to, jak tzv. 
civilizovaná křesťanská společnost vychovává své děti, jde téměř proti přirozenému 
chodu věcí. Oba pocházejí z Velké Británie, kde prošli výchovným systémem viktorián-
ské éry. Děti, tehdy především chlapci, byly často už v pěti letech posílány do internátní 
školy. Vyžadovala se absolutní kázeň. Sedělo se v lavicích s rukama za zády a sebemenší 
pohyb byl nekázní a byl přísně trestán. Každá zvídavá otázka byla považována za projev 
nepoddajného ducha, kterého je třeba zkrotit tvrdými tělesnými tresty. To vše za zdmi 
starých studených budov.

Prvním z těchto mužů je spisovatel E. T. Seton. Znechucen industriální civilizací od-
jíždí do USA najít harmonii skrze život v tehdy ještě nezkrocené divočině. Díky svému 
indiánskému průvodci poznává zcela odlišný svět. Původní obyvatelé Ameriky mu 
ukazují pozitivní přístup k životu. Obdivuje jejich laskavý přístup k dětem, které mají 
možnost vyrůstat uprostřed přírody pod vedením zkušeného a laskavého rádce. Toto 
je výchova, která dává prostor dětské zvídavosti a touze po dobrodružství, v prostředí, 
které utužuje tělesné schopnosti a naplňuje i potřeby duše. Své ideje vkládá Seton 
na stránky knih Dva divoši a Rolf zálesák. Zakládá Ligu lesní moudrosti (1916), kde myš-
lenky přetavuje v činy. Výchovným vzorem je mu svobodný indián, ztělesnění ctností 
těla i ducha. Výchovným prostředím je příroda, výchovným cílem hledání síly, pravdy, 
krásy a lásky.

Druhým mužem je důstojník britské armády B. Powel. Když je povolán do služby 
v Jižní Africe, uvědomuje si rozdíl mezi schopnostmi Angličanů, zvyklých na dril a vo-
jenské příručky, a domorodců, které využívali Britové jako stopaře a zvědy. Usuzuje, 
že britská výchova je příliš jednostranná. Britové umí citovat Homéra, vypočítat obvod 
zeměkoule, ale nerozdělají oheň, když je na přesunu zastihne noc. Nabyté zkušenosti 
vkládá do knihy Scouting for Boys (1907), organizuje první skautské tábory a kurzy 
pro vůdce oddílů. Výchovným vzorem je mu sv. Jiří, ztělesňující rytířské ctnosti: víru 
v Boha, oddanost vlasti a zejména pravdomluvnost, čest a ochranu slabších. Výchov-
ným prostředím je příroda a malý kolektiv vrstevníků (družina, oddíl). Výchovným 
cílem je odpovědnost vůči Bohu, svému okolí a k sobě samému (symbolizováno třemi 
okvětními lístky lilie).

Vyjádřeno dnešními měřítky lze říci, že v pedagogice volného času byla objevena 
nová planeta. Označme ji třeba „Y 016“.

Pokračování v příštím čísle…
K4
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Ahoj!
Máš minutku? Doufám, že ano! Vezmi si svou Bibli a pojď spolu s námi studovat 

Markovo evangelium. Tentokrát budeme číst 4. kapitolu. Čti pozorně. Až budeš mít 
pocit, že už víš, o čem tato kapitola je, přečti si otázky, které jsem pro tebe připravila 
níže, odpověz si na ně a svoje odpovědi mi pošli. 

Na konci studia celého Markova evangelia vyhodnotím ty nejvytrvalejší, kteří doká-
zali prostudovat celé evangelium a kteří mají také nejvíce správných odpovědí. Odpo-
vědi posílej na moji adresu nebo e-mail, obojí najdeš dole na stránce.

JADV

Boží království je země, kam se těší snad každý věřící člověk. Je to cíl našeho puto-
vání tady na zemi. Tam už nebude smutek. Tam se budeme radovat a chválit Hospodi-
na, našeho Zachránce. Víme také, že ne každý se do Božího království dostane. Marek 
ve 4. kapitole mluví o lidech, kteří slyší Boží volání a různě na něj reagují. Také mluví 
o Božím království. Ježíš často říkal, že Boží království je už tady na zemi – mezi lidmi, 
kteří mají rádi Pána Boha. 

1. Lidé jsou taková semínka, která padají na různou půdu a různě na ni reagují. 
Seřadíš je tak, jak patří?

Hned přijde satan a bere 

slovo do nich zaseté.

Slyší slovo a hned ho s radostí přijímají, když ale přijde tíseň, odpadávají.

Slyší slovo, ale starosti o majetek 

dusí slovo a zůstane bez úrody.

Slyší slovo, přijímají je a nesou úrodu.

2. Mt 25,14–30. Přečti si tento příběh a vysvětli, co to znamená „kdo má, tomu 
bude dáno a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.“ (Mk 4,25)

3. Kam patří světlo? Přiřaď. 

4. Proč si učedníci mysleli, že je Ježíši jedno, že umřou?

5. Na koho Ježíš křičel: „Zmlkni!“?

na ni reaguj

řijí
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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

Draci? Ano. Je to název našeho oddílu Klubu Pathfinder č. 043. Patříme do oblasti 
Východní vítr (východní Čechy). Naše banda se schází rozdělena na menší a větší, takže 
přes týden jsou většinou dvě schůzky. Celá naše „rodinka“ má přibližně 18 členů a tím 
velkým „Taťuldou“ je Pavel Mandl. Také bych měla dodat, že pocházíme z Chotěboře :) 

A co jako děláme na schůzkách a tak? Hrajeme si, zpíváme, snažíme se něco naučit, 
jezdíme na hafo akce a hlavně je super, že jsme spolu. 

Ale úplně nejdůležitější je to, že je s námi také Pán Ježíš, který nás opatruje při na-
šem skotačení :)

ZA ODDÍL PRCEK

D R
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č. 043. Pat

C
me do oblasti 
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