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Je čas na…
Historie KP

Oddíl Červíčci
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„Všetkým“ pathfinderom sa dáva na známosť, že sa 
pripravuje spoločné česko-slovenské camporee!

•Neboj sa! zoznámiť sa s ostatnými pathfindermi
• Neboj sa! zmerať svoje sily s druhými

• Neboj sa! stať sa odborníkom

HTTP://WWW.BEZVACITY.CZ/V2/CAMPOREE2010/

„Neboj se“ je nejčastější biblický příkaz. Útočí na podstatu neschopnosti 
věřit sobě, druhým i Bohu. Schopnost věřit je předpokladem každého vzta-
hu, včetně toho s Bohem. Pathfinder se s odvahou vydává po cestě, i té, která 
zarostla strachem a pohodlností. Přijeď a pojď si s námi znovu uvědomit, 
proč jsme pathfindery.

25.–28. 8. 2010
(příjezd 24. 8. a odjezd 29. 8.)

středisko Immanuel – Dlouhý u Ždírce nad Doubravou, ČR
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HONBA ZA VĚTREM, NEBO 
ŽIVOT S VĚTREM V ZÁDECH

Když Bůh stvořil Adama, přivedl jej do zahrady, aby poznával a pojmenoval vše, co bylo 
kolem. Touha poznávat je nám Bohem dána a je spolu s touhou tvořit odrazem života, 
který do nás vložil Stvořitel. 

Touha poznávat je vlastní každému malému dítěti, které přijde na svět. Až přibývající 
roky ji více či méně zjevně vyměňují za pohodlí, jistoty a klid. Zde vidím jeden z důrazů 
Ježíšova „nebudete-li jako děti…“

Dnes společnost hovoří o pohodlí, jistotách a míru daleko více než v kterékoli předchozí 
době. Reklamy, filmy, knihy a internet jsou přesyceny tímto důrazem. Navzdory tomu je 
život člověka vystaven tlakům opačného druhu. Mnohý člověk se chvěje o práci anebo má 
zaměstnání, které ho vymačkává jako citrón, pokud člověk touží naplnit svou touhu po zisku, 
někdy jen po přežití. Nemálo lidí žije v těžkých rodinných podmínkách plných napětí, 
nedůvěry a sobectví. Je pochopitelné, že mnoho rodičů tento prožívaný rozpor racionálně 
zhmotňuje do snahy své děti co nejlépe připravit do života, kde fouká. Bezděky tak Bohem 
vloženou touhu poznávat svět považují za zbytečné bloumání, touhu tvořit za čas beroucí 
hraní. Pokoušejí se snížit hranici, kdy je možné nasadit ostrý start cíleného vzdělávání 
a přípravy do života, ve kterém sami zápasí ze všech sil.

Možná nevědomky se takový rodič přidává na stranu konzumní společnosti, která 
v zájmu rozšiřování trhu vidí ve stále mladších dětech potencionálního zákazníka. Co však 
bude výsledkem tohoto trendu? Pravděpodobně generace úspěšných ve společnosti věno-
vané úspěšným. Lidí, kteří se umí prosadit, vydělat si, ale také utratit. Vychová člověka, 
který dosáhne na pohodlí a jistoty. Nechávám však stranou spoustu neznámých, které mu 
tento cíl snadno, i přes sebelepší přípravu, mohou sebrat. Už moudrý Šalomoun v tomto 
úsilí viděl jen honbu za větrem. 

Není však na místě rezignovat na život, stáhnout se do sebe-
lítosti, zvolit život bezdomovce. Žijme život tak, jak jsme ho 
dostali od Stvořitele. Život postavený na touze poznávat s roz-
zářenýma očima a na schopnosti zastavit se. Na touze tvořit ze 
srdce, ne jenom pro zisk. Dopřejme tento život dětem plnými 
doušky, protože realita tohoto světa čeká i na ně. To, jak v ní 
obstojí, často záleží na základním nastavení a hodnotách, které 
přijaly v dětství. Je-li to život s větrem v zádech, kdy oním 

větrem je Boží Duch, pak věřím, že budoucí plískanice 
či vyhřáté paláce je nezlomí ani neodkloní od cesty 

domů.
DAVID ČANČÍK
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Pokračování z minulého čísla…
PLNOU PAROU VPŘED!

Po roce 1994 se buduje organizační struktura klubu, s přibývajícím počtem oddílů 
vznikají jejich regionální seskupení, tzv. oblasti. Definují se cíle výchovy v Klubu 
Pathfinder, tvoří se formy k jejich naplňování (program stupňů zdatnosti, text slibu, 
zákon, heslo, hymna, logo, kroj).

Stát podporuje aktivity občanských sdružení pracujících s dětmi formou dotací 
ze státního rozpočtu. Klub Pathfinder se zapojuje do jejich čerpání. Klub Pathfinder 
získává akreditaci k výchově nových oddílových a táborových vedoucích. Děje se tak 
formou vůdcovských kurzů pořádaných každé dva roky. Dále jsou mezi pathfindery 
vyhledáváni schopní mladí lidé a jako rádcové vedeni k postupnému zapojování 
do přípravy akcí a přebírání odpovědnosti. K tomu slouží i kurzy rádců.

Vedle českého Klubu Pathfinder vzniká sesterská organizace na Slovensku. Obě 
sdružení spolupracují na přípravě tzv. unijních akcí, mezi které patří unijní Múzička, 
vůdcovské kurzy, speciály a camporee. Pokračuje také spolupráce se skauty – zastoupe-
ním v duchovní radě Junáka. Od roku 1998 se řada vůdců Klubu Pathfinder vzdělává 
ve skautských Lesních školách.

Do začátku 21. století se členská základna rozrůstá na 2 500 registrovaných členů. 
Vedení klubu přebírá od „otců zakladatelů“ další generace. Stále častěji zaznívají hlasy 
vyžadující modernizaci forem, to už však není historie, ale současnost. Tedy práce pro Vás!

K4
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I když už je tepleji a ty jistě trávíš veškerý možný čas venku, přesto se možná stane, 
že nebudeš moct jít ven a budeš doma sedět a přemýšlet, co máš dělat. Vezmi si tužku 
a provětrej si hlavičku. 

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY •  PRO CHYTRÉ HLAVIČKY •  PRO CHYTRÉ HLAVIČKY

HODNĚ ŠTĚSTÍ•  HODNĚ ŠTĚSTÍ•  HODNĚ ŠTĚSTÍ•  HODNĚ ŠTĚSTÍ•  HODNĚ ŠTĚSTÍ  

SUDOKU

Tvým úkolem je vyplnit tabulku tak, aby 
v každém řádku, každém sloupku a záro-
veň v každém ze čtverců (to jsou ty čtyři 
větší čtverečky ohraničené tlustou čarou) 
byly zastoupeny všechny motivy obrázků.

KŘÍŽOVKA

Pojmenuj namalované obrázky a vepiš je do správných políček.
JADV
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6. Vylušti šifru na druhé straně:
JADV

Ahoj kamarádi!
Slyšeli jste někdy rčení „všechno má svůj čas“? Tuhle moudrou větu máme 

zapsanou v knize Kazatel. V této knize je napsáno mnoho důležitého pro náš život. 
I sám středověký reformátor Martin Luther četl tuto knihu a hledal v ní návod 
k životu v tomto světě.

A právě jedna věta z této knihy zní: „Všechno má svůj čas.“ Je čas se radovat, 
je čas plakat, je čas chodit do školy, ale je i čas prázdnin. Možná si řekneš, to 
je přece jasné. A co já s tím? Zajděme ještě o kousek dál. 

Je dobré rozpoznat, na co je právě v danou chvíli čas, a když to víme, tak se 
tomu plně věnovat. Na nic jiného se soustřeďovat nebudeme. Je čas právě 
na tuto činnost.

Umíme si najít čas na Pána Boha? Kdy je ten pravý čas?

…je čas studovat Bibli…

Otevři Markovo evangelium, 8. kapitolu. Pozorně si ji přečti a pokus se 
odpovědět na moje otázky. Svoje odpovědi mi pak pošli. Nejenže mi tím uděláš 
velkou radost, ale také budou tvé odpovědi zařazené do soutěže. Kdo pošle nejvíc 
správných odpovědí, ten na konci celého studia Markova evangelia dostane odměnu. 

1. Kolik …

2. Když Ježíš přišel do Betsaidy, uzdravil slepce…
 a) který seděl u městské brány a volal na Ježíše.
 b) kterého k Ježíši přivedli a prosili ho, aby se jej dotkl.
 c) kterého Ježíš viděl, jak pláče, a bylo mu ho líto.
3. Když Ježíš potřel slepému oči slinou, co slepý uviděl?
 a) Létající ptáky, kteří vypadali jako ryby.
 b) Lidi vypadající jako stromy.
 c) Lodě na vodě vypadající jako domy.
4. Jaké znamení ukázal Ježíš farizeům, když ho o něj žádali?
5. Za koho lidé Ježíše považovali?  Za…

Elijáše
Jana KřtiteleMojžíše

Izajáše Abrahama

Zacharjáše

•tisíc lidí Ježíš nasytil?
•dní lid hladověl?
•chlebů měli?
•košů zbylých nalámaných chlebů sebrali?
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Náš oddíl funguje druhým rokem. Spolupracuje-
me s MC Beruška v Nepomuku, kde se také scházíme. 
V loňském školním roce nás bylo dvanáct, nyní je nás 
jen devět, protože se někteří odstěhovali. Jsme oddíl 
smíšený – pro holky i kluky od pěti let. Děláme vše, na co nám síly stačí, ale nejraději 
děláme druhým radost. Na Vánoce a Velikonoce si připravujeme pro babičky a dědečky 
z Pečovatelského domu v Nepomuku různé dárky a vystoupení.

Ve školním roce 2008/2009 jsme měli vystoupení na téma „hmyz“. Na Vánoce jsme 
hráli divadlo „Broučci – Loučení“ a na Velikonoce „Cvrček a mravenci“. Naší největší 
odměnou za naše byť nedokonalé vystoupení je, že jsou babičky a dědečkové dojatí 
a spokojení. Tato akce se stává tradicí, ve které pokračujeme. Nyní nás čeká připravit 
vystoupení na Velikonoce.

Loni se vydařila také společná víkendová akce s pionýrským oddílem Tuláci. Víkend 
jsme společně strávili na táborové základně v Přebudově. Změřili 
jsme své síly a odvahu jako Gladiátoři a Křesťané. Malé smítko 
z oddílu také jezdí na tábor Divokého západu. 

Co více říci? Jsme prostě Červíčci. Malí, nenápadní, ale pilní. 
Určitě se jednou o nás dozvědí všichni. Tak to s červíčky chodí.

„ČERVÍČCI, ZDAR!“

ZA ODDÍL ČERVÍČCI NEPOMUK

VEDOUCÍ JANEK – JANA KUBÍKOVÁ 

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

Loni se vydařila také společná víkendová akce s pionýrským oddílem Tuláci. Víkend 
jsme společně strávili na táborové základně v Přebudově. Změřili 
jsme své síly a odvahu jako Gladiátoři a Křesťané. Malé smítko 
z oddílu také jezdí na tábor Divokého západu. 

Určitě se jednou o nás dozvědí všichni. Tak to s červíčky chodí.

Náš oddíl funguje druhým rokem. Spolupracuje-


