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Najmenšie, ale s najväčším nasadením!

Oddíl Hrozinky

Stvoření oslavuje Stvořitele
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NA JM E NŠI E ,  AL E 
S NAJ VÄČŠÍM NASADENÍM

Prichádzali s rodičmi, aby sa zaregistrovali do letného tábora. Aké sú rozmanité 
a krásne. Známe, ale aj neznáme tváre prišli tak, ako sme sa dohodli, so svojimi 
kamarátmi. Prečo nám ich rodičia s dôverou zverujú na celý táborový pobyt? Aby zažili 
pekný týždeň dobrodružstiev, zážitkov, nových priateľstiev… Niektorí preto, aby si ich 
odložili do „úschovne“, nech neprekážajú, alebo aby neboli doma samy…

A prečo my ako vedúci organizujeme tento tábor? Boh nám posiela tieto deti. Prečo? 
Aká je jeho vôľa? Je určite rovnaká aj počas školských prázdnin a táborov.

Pozorne som sledoval ich správanie, prejavy ich osobností a schopnosti. Fakt, sú 
to úžasné Božie deti s krásnymi darmi a veľkým potenciálom. Videl som však aj ich 
darebáctvo, lotrovstvo, sebectvo, „neotesané“ spôsoby správania… Akoby im chýbala 
výchova… Až som sa zhrozil pri myšlienke, aké budú o niekoľko rokov.

V Prísloví 4,23 sa píše: „So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pra-
mení život.“ 

Verím v biblický princíp a Božiu vôľu – prišli, aby sme ich vychovávali. Čože? Lebo 
skazenosť dieťaťa je problémom srdca. Je to srdce dieťaťa, ktoré treba vychovávať… 
Zamerať sa na zlé správanie nie je prvoradé. Je to práve „pokazené“ srdce, ktoré sa 
odráža v zlom správaní. Zmena správania nevyrieši od základu problém dieťaťa. Zmena 
správania bez zmeny srdca je iba pokrytectvom.

 Prišli, aby sme im pomohli v tomto táborovom dobrodružstve porozumieť, že majú 
hriešne srdcia. Potrebujú vedieť, že všetky ich zlé slová, myšlienky a skutky pochádzajú 
z poškvrneného srdca a jediným liekom na to je evanjelium. Detské srdce je najmenším 
bojiskom na svete. Aby sme ho dobyli, musíme bojovať s najväčším nasadením v prvej 
línii. Na tomto bojisku proti sebe stoja a zápasia hriech a spravodlivosť. 

Najväčším problémom dieťaťa nie je chýbajúca zrelosť, ani nedostatok skúse-
ností alebo pochopenia. Je to zlé srdce. Dieťa nevyrastie zo svojej skazenosti tým, že 
nadobudne dostatok skúseností a vedomostí. Nemali by sme svoju výchovu zacieliť iba 
na správanie, lebo naša snaha zostane plytká, povrchná a vychováme duchovne plytké 
deti. Nemalo by nám ísť o to, aby sme deti naučili vzornému sociálnemu správaniu. 
Nechcime z nich urobiť len zdvorilých a ohľaduplných ľudí, nezameriavajme sa len 
na to, aby boli poslušné. Nie je cieľom, aby deti predviedli niečo, čo si zaslúži uznanie, 
pochvalu. Výchova nespočíva v tom, aby sme mali niečo, na čo by sme mohli byť hrdí.
Najvyšším cieľom a pravým ťažiskom výchovy podľa Biblie je spasenie. Priviesť deti 
ku Kristovi. 
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Naučme deti nielen sebaovládaniu navonok. Učme ich, aby rozoznali pokušenie 
a odolali mu. Nestačí ich naučiť len slušným spôsobom. Nestačí im len povedať, prečo 
je pýcha hriech a prečo je žiadostivosť hriešnou žiadosťou, že egoizmus a chamtivosť 
pripravujú Boha o česť. Poučme ich, že za nimi je väčší problém, a to skazenosť srdca. 

Verím, že Boh bol oslávený vo vašej práci počas letných táborov, keď Ježiš vstupoval 
do detských sŕdc. Ďakujem Bohu za vašu prácu, že ste túžbu a vôľu Ježišovho srdca 
prejavili vo svojej táborovej činnosti. Že ste neboli výchovnými pokrytcami, ale že ste 
bojovali s najväčším nasadením, aby srdcia detí patrili výlučne Ježišovi.

DANIEL

… lebo z neho pramení život.

Najdi správnou cestu svého srdce a zabraň hříchu, 
aby se ke tvému srdci dostal (přeškrtni mu cestu). 

Co přečteš z té správné cesty?
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CICONIA CICONIA 
ČÁP BÍLÝ / BOCIAN BIELY

Ciconia ciconia má bílé tělo, černé zakončení křídel, červený dlouhý zobák a červené 
dlouhé nohy. Váží okolo 3,5 kg a je velký asi 1 metr. Rozpětí křídel má 160 cm. Když 
letí, má natažený krk. Jeho typickým zvukem je klapání zobáku.

Čáp bílý je ohrožený druh a je zákonem chráněný. Na celé zeměkouli žije víc jak 
160 000 čapích párů. V České republice žije kolem 1 000 párů a na Slovensku okolo 
1 300 párů. Svá hnízda nejraději staví v širokých údolích a nížinách – na jižním 
a jihovýchodním Slovensku, Třeboňsku, Písecku a na jižní Moravě. V poslední době 
ale můžete vidět čápa v podstatě kdekoli.

V naší krajině je čáp poselstvím jara. Každý rok se sem vrací až z Afriky. Cesta mu 
trvá 60 dní. Nejdříve se vrací sameček a o několik dnů později dorazí i samička. 
Sameček a samička jsou spolu celý život. Mají tady své hnízdo, které si každoročně 
opravují a kde se jim narodí mláďata. Hnízdo je většinou na vyvýšeném místě: komí-
ny, sloupy elektrického vedení atd. – ty jim připomínají stromy. V minulosti hnízdili 
na vysokých stromech, ale protože se v poslední době hodně kácí a ruší se pěkné lesy, 
našel si čáp za stromy náhradu. Hnízdo si společně stavějí z velkých klacků – z nich 
udělají konstrukci. Do té pak vplétají menší klacíky. Střed hnízda pak vystelou jemným 
materiálem – suchou trávou, papíry nebo různými provázky. Průměr hnízda je 
110–200 cm, vysoké může být až 250 cm a je těžké několik stovek kilogramů, někdy 
se jeho váha pohybuje dokonce kolem jedné tuny.

Samička snese 2 až 4 vajíčka, o která se starají oba dva rodiče. Dokonce nosí 
do hnízda výkaly zvířat, aby vajíčka zahřívaly. Za 33 dnů se z vajíček vylíhnou čapí 
miminka. Potrvá ještě dva měsíce, než se začnou učit létat. Zatím jim rodiče nosí ty 
nejlepší čapí dobrůtky – žáby, žížaly, kobylky, hady, krtky…

Na konci prázdnin odlétají čápi do svého druhého domova – do Afriky. 
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Jak úžasně stvořil Pán Bůh čápa! Žije se svojí milou celý život, 
společně stavějí svůj dům a starají se o své děti. Dokážou si postavit 
hnízdo tak, aby vydrželo několik let. Ačkoli nemají moc síly, jejich 
hnízda jsou opravdu velmi těžká. Každý rok zdolávají dlouhou trasu 
tam a zpátky a nikdy se neztratí. Přitom nemají mapu ani buzolu. 

Kéž bychom i my nikdy nezapomněli cestu domů, měli pořád rádi 
své bližní a dokázali jim být vždy nablízku.

JADV

Vezmi si tužku, pastelku nebo třeba propisku, najdi tečku 
v šedém kolečku a podle šipek nakresli celý obrázek. 

Už víš, co je na obrázku?
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HROZINKY – PRAHA, VINOHRADY 
(LONDÝNSKÁ 30)

Tak to jsme my – Hrozinky. Oddíl fungující již mnoho 
let při sboru Praha-Vinohrady. Téměř před rokem však 
měly Hrozinky namále – dlouholetý vedoucí Juraj Turóci 
ohlásil z důvodu pracovní vytíženosti ústup. Díky, Juraji, 
za tvoji práci a nadšení pro děti! Ale co dál…

Na jaře však nastal obrat. Hrozinky obnovily svoji 
činnost pod vedením nové vedoucí – Vikiny Vlachové. 
Od té doby se stalo mnohé. Víkendy na konci března 
a června jsme prožili na víkendových akcích pro starší, 
tzv. Hrozinky XL. Zahráli jsme si plno her, tvořili jsme, 
vařili, přemýšleli a plánovali co dál. V Lanovém centru 
bylo třeba překonávat sebe sama. Někdo překonal svůj 
strach, někdo zjistil, že má kolem sebe partu kamarádů, 
kteří ho podrží, i když nezvládne úplně všechno. 

I pro malé děti – Hrozinky M – připravujeme 
jednodenní výpravy do okolí Prahy. Vyrazili jsme 
do Koněpruských jeskyní. Napřed pěkně vláčkem, 
pak pěšky přes hory a doly do jeskyní a poté 
do Hubova lomu, kde se podařilo vykutat pár pěk-
ných zkamenělin. I malé děti dokážou velké věci…

Další byl „pátrací“ výlet do Solwayových lomů 
u Loděnic. Navštívili jsme skanzen a muzeum, 
svezli se důlním vláčkem, prohlédli si těžební 
štolu a pak už hajdy na překrásnou vyhlídku – 

na Svatý Ján. Při cestě zpět děti neodolaly lezení po ujíždějícím povrchu bývalého lomu, 
a tak všechny mámy poznaly, že děti byly v přírodě a patřičně si to užily☺.

Na začátku června, při výpravě do okolí 
Jílového, jsme okoukli i rozvodněnou Sázavu – 
původně jsme tam ten víkend měli jet na raftech. 
Rafty se podařilo zrealizovat až na konci června – 
a stálo to za to! Dva rafty, loď Pálava, plno 
slunce a krásné údolí řeky Sázavy, netřeba cokoli 
dodávat. Áááách!

kteří ho podrží, i když nezvládne úplně všechno. 
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S Hrozinkami XL se pravidelně scházíme 
jednou za 14 dnů. Máme úžasnou možnost vy-
užívat perfektní zázemí Společenského centra 
Londýnská, vystavěného při rekonstrukci celé-
ho domu i modlitebny. Bezva!

Nezapomínáme ani na „velké akce“ Klubu 
Pathfinder. Na akci 12 klíčů, pořádané oblastí 
Zlatý střed, jsme s nasazením bojovali o Ježka 
v kleci. Hlavní hra byla totiž inspirována pří-
běhy Rychlých šípů, a tak jsme po skupinkách 

podle indicií objevovali tajemná zákoutí Starého města. Na Robinzonádě jsme zase 
poznávali hodnotu přátelství. Všichni si to užili – a všichni přežili! Cestovali jsme vla-
kem, bydleli v chatičkách, zvládli večerní a noční „kosu“, prošli všemi připravenými 
hrami se ctí a fér přístupem a vydrželi všechny „útrapy a nástrahy“ (i velká žízeň se 
s příslibem nanuku pro všechny statečné dala zvládnout). A zajímavost: pršet přestalo 
v pátek ráno a začalo – v neděli večer! Díky 
za ochranu, Pane Bože!

Před námi jsou prázdniny a to znamená 
i letní hrozinkovský tábor. Letos poprvé 
na opravdovém tábořišti, pod stany, úplně 
v přírodě – na Šumavě, u Vimperka. Tak nám 
držte palce!

Na závěr prázdnin vyrazíme na campo-
ree. Asi nevyhrajeme klání o nejlepší stře-
doevropský oddíl, ale budeme každopádně 
soutěžit s plným nasazením. V týmu Praha máme čtyři děti z Vinohrad, tři ze Smícho-
va, jedno ze Strašnic, jedno z Kladna a jedno ze Štětkovic. Ačkoli se zdá sestava jako 
taková „sebranka“, ujišťujeme vás, že jde o partu fajn dětí.

Vinohradské Hrozinky i členové týmu Praha 
jsou pathfindeři, kteří aktivně „hledají cesty“, 
a my jim můžeme jen přát a pomáhat, aby 
s Boží pomocí nacházeli opravdu smysluplné 
a hodnotné životní cesty a cíle. Budeme rádi, 
pokud na nás budete myslet, modlit se za nás, 
fandit nám. 

ZA HROZINKY VIKINA

soutěžit s plným nasazením. V týmu Praha máme čtyři děti z Vinohrad, tři ze Smícho-
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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

Ahoj!
Je čas prázdnin a já nevím, jestli tě zastihnu doma. Určitě si užíváš každou minutku 
léta, jak jen to jde. O to víc si vážím toho, že se mnou budeš studovat 12. kapitolu 
Markova evangelia.

Otevři tedy Bibli a čti. Až si přečteš celou kapitolu, odpověz na moje otázky a po-
šli mi odpovědi. Velmi mě to potěší a ty můžeš získat perfektní výhru za správné 
odpovědi a za vytrvalost.

JADV

1.
Přečti si Žalm 118,22. 
Který verš z 12. kapitoly 
Markova evangelia je stejný?

4. Vylušti.

2. 
Jaké dva spory vedli s Ježíšem jeho 
nepřátelé? O jaké nepřátele se jednalo?

5. 
V co se promění 
lidé, až vstanou 
z mrtvých při 
druhém příchodu 
Ježíše Krista?

7. 
Která jsou dvě největší přikázání? 
Koho máme milovat? 

6. 
Doplň: „Bůh není _ _ _ _ _ mrtvých, ale Bohem _ _ _ _ _.“

3. 
Vinaři si pronajali vinici. 
Jak se chovali k majiteli vinice?


