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Radcovský kurz

Tábor Majstrovstvá víťazov

Proč jsou na podzim l isty krásně barevné?

Marek 13. kapitola
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S radosťou v srdciach vás zdravia čerství 
absolventi Radcovského kurzu zo Slovenska!

Tento rok sa 27 mladých ľudí rozhodlo, že 
svoje pôsobenie v klube Pathfinder spečatia 
Radcovským kurzom. Dúfame, že tento kurz 
nebol pre nás posledným, a získaním pozície 
Radcu sa všetko iba začína. 

Zvlášť by sme sa s vami chceli podeliť o nezabudnuteľné zážitky a skúsenosti 
z posledného víkendu, ktorý sme prežili od 25. do 27. júna.

Prípravu na tento víkend sme nebrali na ľahkú váhu. Veď v sobotu večer naši vedúci 
preverili nielen naše vedomosti, ale aj praktické zručnosti. Za všetkých môžem pove-
dať, že modlitba sa stala neoddeliteľnou súčasťou prípravy každého jedného z nás 
a všetci môžeme ďakovať Pánu Bohu za čisté mysle a šikovné ruky. Poďme však pekne 
po poriadku.

Prvou veľkou úlohou, ktorú sme museli vyriešiť v piatok, bolo nájsť cestu do tábora. 
Od stanice vo Východnej to bola len chvíľka cesty, takže sme našťastie všetci trafili 
do cieľa. Každý si našiel príjemné miestečko na spanie a rýchlo si postavil stan. Potom 
sme si spolu s vedúcimi začali pripravovať veci na piatkový večer. Potrebovali sme 
nachystať pagody a agapé, aby sme nešli spať s hladnými bruškami. Nasledujúcu noc 
nám spríjemnil nečakaný dážď. 

Sobotňajšie ráno začalo prípravou raňajok a pretože sme boli v prírode, každý si 
varil, ako vedel. Nikto sa nesťažoval, že by mu raňajky nechutili. Telesne posilnení sme 
s radosťou prijali aj duchovné posilnenie v tej najkrajšej katedrále Pána Boha, v prírode. 
Povzbudení na duchu sme sa rozpŕchli každý po svojom, podľa určeného programu. 

S radosťou v srdciach vás zdravia čerství 

Zvlášť by sme sa s vami chceli podeliť o nezabudnuteľné zážitky a skúsenosti 

MILÍ NAŠI KAMARÁTI

PATHFINDERI!
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Po obede, ktorý sme si samozrejme tiež museli pripraviť sami, sme mali dostatok času 
načerpať ešte nejaké vedomosti na test, myslím si však, že tieto chvíle sme už strávili 
iba prehlbovaním vzťahov s priateľmi a spolubojovníkmi. Na správne odreagovanie 
si vedúci pripravili workshop, kde si preverili naše vedomosti v oblasti RADCA AKO 
ZÁCHRANCA a my, budúci radcovia, sme sa mohli ešte veľa toho priučiť. Plní odhod-
lania sme sa o 17:00 pustili do písomného testu, ktorý trval hodinu a preveril najmä 
naše vedomosti. Po teste sme mali večeru. Potom každého z nás čakala u Daniela 
Komoru „SMS-ka“. Správu sme si mali prečítať v tichom prostredí, sami, v pokoji a po dô-
kladnom uvážení sme po hodine mohli pristúpiť k slávnostnému sľubu. Pre mňa osobne 
bol tento moment najsilnejším v živote. Sľúbili sme nielen sebe, svojim kamarátom, 
vodcom, no hlavne Bohu, že budeme s radosťou a láskou slúžiť našim kamarátom 
v oddieloch. Kiežby sme splnili všetko, čo sme sľúbili. Po sľubovom ohni sme v trojčlen-
ných skupinkách vyrazili na bojovku, kde si vedúci preverili, ako vieme do praktického 
života preniesť to, čo sme sa naučili. 

Všetci sme sa vďaka Bohu mohli vrátiť v nedeľu ráno o 11:00 do tábora a slávnostným 
ohňom – živí a zdraví – ukončiť tohtoročný Radcovský kurz.

S NEZABUDNUTEĽNÝMI ZÁŽITKAMI A NOVÝMI 
PRIATEĽSTVAMI VÁS ZA VŠETKÝCH RADCOV ZDRAVÍ 

VERONIKA HUSÁROVÁ            

MILÍ NAŠI KAMARÁTI
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Mám ráda, když po krásném, horkém létě a vydařených prázdninách přichází pomaličku 
podzim. Procházky a výpravy do přírody dostávají nový rozměr. Najednou je všechno jiné. 
Příroda je barevná, na zemi se válí spousta krásného, spadaného listí, které nám nabízí, 
abychom si s ním hráli a radovali se z něj.

Jak se ale stane, že zelený list najednou změní barvu? A jak to, že je jeden list žlutý, 
druhý červený a třetí třeba oranžový? Jak se stane, že spadne ze stromu? A proč nespadne 
zelený?

Všichni víme, že listy na stromech jsou po většinu roku zelené. Takto listy zbarvuje zelené 
barvivo nazývané chlorofyl. Díky chlorofylu přijímá strom energii. Na podzim jsou dny 
kratší a sluníčka je méně. Pro stromy je to signál, že je čas odpočívat. Vyčerpají všechny 
zásoby z listů a přeruší s nimi spojení. Chlorofyl přestane v listech fungovat a začne se 
ztrácet. 

Po celou dobu se v listech tvoří také žlutá a oranžová barviva, ale ta se dostávají ke slovu 
až nyní. Teprve na podzim se v listech začíná tvořit i červené barvivo. A záleží na každém 
jednotlivém listu, kolik má v sobě žlutého a kolik červeného barviva – různě se to tam 
promíchá a pak se vytvoří nádherná, jedinečná barva, která zbarví list. Nezáleží ale jen 
na množství jednotlivých barev, ale také na počasí. Když například přijde brzy mráz, nestih-
ne se vytvořit červené barvivo a listy jsou pak většinou žluté.

Opadáním listů se stromy zbavují toxických látek, které se tam nahromadí. Také si 
tím šetří důležité živiny a vodu na období klidu. Listy také pod stromy vytvoří přirozené 
hnojivo, a tak má strom vše pro to, aby nabral novou sílu.

Jak úžasně stvořil Pán Bůh stromy a na nich listy! Nic není zbytečné a všechno má 
svůj smysl. Až půjdeš na procházku, všímej si nejrůznějších barev na listech. Každý list je 
jedinečný – stejně jako každý z nás je jedinečný. 

Pokud budeš chtít, můžeš nasbírat listy, které se ti budou líbit, a vylisovat je. Vlož list 
vždy mezi dva papíry. Potom listy poskládej na sebe a dej je pod něco těžkého – třeba 
pod několik těžších knih. Nech je několik dnů lisovat. Potom můžeš listy jen tak nalepit 
na papír nebo je můžeš z druhé strany pomalovat temperovými barvami a obtisknout 
na papír. Určitě ale přijdeš i na další využití. 

Svoje výrobky mi můžeš poslat. Nejkrásnější výtvory pak otiskneme v Adventu. 
JADV

Mám ráda, když po krásném, horkém létě a vydařených prázdninách přichází pomaličku 
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AHOJ!
Ten čas ale letí! Kdy jsme spolu naposled studovali Bibli? Já už si to ani nepamatuji! 

A řeknu ti, docela mi to chybí. Ráda s tebou studuji, čtu a řeším různé zapeklité otázky.
Dnes mám na stole otevřenou Bibli a nalistovánu 13. kapitolu Markova evangelia.

Tato kapitola je smutná i veselá zároveň. Na jednu stranu popisuje všechny hrůzy, 
které musí přijít, než se vrátí Pán Ježíš na zem. Na druhou stranu také víme, že až se to 
všechno stane, tak nás Pán Ježíš konečně vezme k sobě, kde nám bude už jen dobře.

Tak také vezmi svou Bibli, nalistuj naši kapitolu a začti se. Otázky ti potom pomohou 
kapitolu lépe prostudovat. Nezapomeň mi své odpovědi poslat! Víme přece, že kdo 
pošle nejvíc správných odpovědí, na toho čeká zajímavá odměna!

Tak hurá do toho!
JADV

1. Kdo seděl s Ježíšem na Olivové hoře?
2. Jaká budou znamení, až se bude schylovat ke konci? Vylušti: 

Mnozí se budou vydávat za •— — —|•|— — ••|••|•••|•|||
••• —|• —|• — ••| — • —|— • — —|||

— — ••|•|— —|•|—|• — •|•|•••|•|— •|••|||
••••|• — ••|• —|— ••|||

Křesťané budou • — — •|• — •|— — —|— •|• —|•••|• — ••|•|
— ••|— — —|••• —|• —|— •|••|||

•|••• —|• —|— •|— — • |•|• — ••|••|•• —|— —|| musí být kázáno 
všem — •|• —|• — •|— — —|— ••|•• —|— —|||

3. Kdo shromáždí všechny Boží vyvolené?
4. Po „těch dnech“ – co se zatmí, co ztratí svou zář a co bude padat z nebe? 

Vybarvi obrázek: 1 – modrá nebo černá; 2 – žlutá
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TÁBOR MAJSTROVSTVÁ VÍŤAZOV      
Do toho tábora som prichádzala s myšlienkou zažiť niečo nové, odniesť si zážitky, 

na ktoré budem spomínať len v dobrom. Hoci sa vyskytli aj nepríjemné veci, na ktoré 
sa tiež nedá zabudnúť, na tie nechcem spomínať. Lebo vždy je tu dobro i zlo. Našťastie 
sa väčšinou stávali tie dobré, a nie zlé veci. Veď o to tu aj šlo, aby dobro vždy zvíťazilo. 
Lebo Majstrovstvá víťazov boli férové a spravodlivé.

Snahou našich trénerov v prvý deň bolo, aby sme sa medzi sebou spoznali a nad-
viazali nové priateľstvá. Učili sme sa mená kamarátov, ktorí boli v našom tíme, ale aj 
tie, ktoré neboli v našej skupine. Potom sme založili táborák, vyvesili vlajku a zapálili 
oheň. V ďalšie dni sme zbierali body v jednotlivých družinách. Dali sa získať v bojov-
kách a poniektoré aj za bonusy, ktoré sme si museli zaslúžiť prácou navyše. Ale mohli 
sme ich aj stratiť našou nedbalosťou a nezáujmom. Stávalo sa denne, že niekomu strhli 
body, ktoré tak ťažko získal. Ostatné družiny sa tešili, ale keď sa to stalo aj im, hneď 
mali hlavu v smútku.

Ráno sme mali rozcvičku, ktorá nás prebrala, a potom nasledovala menšia hygiena. 
Deň sa začínal modlitbou a prianiami do nasledujúcich dní. Po raňajkách bolo spo-
ločné stretnutie, na ktorom nám vedúci priblížili inscenovaný príbeh apoštola Pavla, 
jeho víťazný beh viery. Scénky stvárňovali samotní vedúci, prezlečení za rôzne postavy 
z Pavlovho príbehu.  Každý deň sme si vytvárali milé vecičky, ktoré sme si brali so sebou 
domov ako spomienku na Pacov. Naše ručičky vymýšľali kadejaké stvorenia a príšerky, 
z ktorých sme mali veľkú radosť. Pokúšali sme sa vyrobiť to najkrajšie a najmilšie 
pre rodičov, čo by im pripomenulo našu lásku k nim. Trénovali sa tu aj hlasivky 
v podobe spevu, ktorý vychádzal z našich úst a hrdielok. Spievali sme o našej láske 
k Bohu, jeho veľkorysosti a viere. Tieto piesne boli radostné a plné energie, preto sa rád 
pripojil každý. Text sa premietal na stenu a melódiu hrali naši tréneri na gitare a bas-
gitare. Pripojila sa aj jedna kamarátka, ktorá si zahrala na flaute. Každý hlások vyjadro-
val, ako veľmi milujeme nášho Boha a ako sa vieme k nemu priblížiť prostredníctvom 
piesne a uvažovaním nad slovami, ktoré spievame. Veď Boh je jedinečný a nádherný 
a môžeme sa k nemu dostať pomocou prostej viery. A viera je taká jednoduchá, že veriť 
môže naozaj každý, aj malé dieťa. Dokonca viera malého dieťaťa je tá najúprimnejšia 
a najčistejšia.

Po namáhavom dni prišiel večer a čas na príbeh. Každá časť príbehu bola poučná 
a každý večer z neho plynulo dôležité ponaučenie, ktoré sa týkalo nášho života. Koniec 
príbehu sa vždy končil napínavo, a tak sme sa tešili na ďalšie pokračovanie. Po príbehu 
sme sa odplazili do stanov a postelí i hneď zaspinkali ako bábätká.

Tábor Majstrovstvá víťazov bol jedinečný a plný nečakaných zážitkov. A plný lásky 
k Bohu. No nielen k nemu. Našli sa tu aj prvé lásky a priateľstvá medzi deťmi.  

LAURA
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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

To byl název akce, kterou pořádal oddíl 137 Lišáci na začátku prázdnin. Pozvali jsme 
kamarády našich kamarádů a Lišáků. Celkem nás bylo 13 dětí a společně jsme si užili 
prodloužený víkend.

Ubytováni jsme byli v prostorách sboru Suchdol nad Odrou (a podařilo se nám 
zachovat důstojnost modlitebny ). Poté, co si každý zařídil svůj malý obývák, nám 
kluci připravili táborák a opekli jsme si večeři. Rozdělili jsme se do tří skupin a rozba-
lili balíček her, které jsme ukončili až v neděli. A vzhledem k tomu, že někteří se zase 
dlouho neviděli, měli potřebu si povídat dlouho, dlouho do noci.

V neděli jsme se vypravili na celodenní výlet. Přidali se 
k nám ještě tři Lišáci. Navštívili jsme Aragonitové jeskyně 
v Teplicích nad Bečvou, kde jsme mohli zhlédnout výstavu 
soch umělecké školy. Vyzkoušeli jsme vodu z léčivých 
pramenů místních lázní a vydali jsme se do Hranic na Mo-
ravě, kde jsme se šli zchladit v parném dni do Aquaparku. 
Tam jsme se vyřádili na toboganu. Někteří si této atrakce 
užili poprvé a zdálo se, že si tobogan budeme muset 
přibalit do batůžku. Když jsme se večer unaveni vrátili, 
čekala nás teplá večeře a pak – hajdy spát.

V pondělí dopoledne jsme se učili vyrábět sešitky 
a dělali jsme masku. Zahráli jsme si ještě nějaké hry. 
Mezi favority patřila hra „mýdlová štafeta“. Nakonec 
jsem odměnila všechny. Pak jsme uklízeli ve sboru, 
včetně sborové zahrady. A večer si rodiče děti odvezli.

Chci poděkovat dětem za jejich kamarád-
ský přístup mezi sebou, slušné a klidné chování 
po celou dobu pobytu a za píli, jakou předvedly 
při úklidu.

Mám vás ráda a přeji všem hodně úspěchů 
ve škole, správná rozhodnutí při volbě povolání 
a už se těším na další akci.

GABKA JIŘÍČKOVÁ

HURÁ, PRÁZDNINY!


