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LETNÝ TÁBOR VZOPRIEŤ SA OBROM 
24. 7. — 3. 8. 2011 

VAVRIŠOVO

Je tu vytúžený deň, keď sa všetci tešíme na tábor. 
Sprevádzajú nás rôzne obavy, ako bude, čím nás 
prekvapí počasie a čo sa nám všetko podarí s deťmi 
prežiť. Predpoveď počasia na najbližších 10 dní je 
jasná – dážď. Veríme, že sa to zmení, a preto sa ne-
poddávame myšlienkam o zlom počasí. Na parkovisku 
si vyzdvihneme deti od rodičov a pekne rozdelení 
odchádzame vlakom, ostatní autom na naše táboris-
ko do Vavrišova. Cestou vidíme zamračenú oblohu 
a občas aj padajúce kvapky, ale náš príchod do Lipto-
vského Hrádku bol bez vody. Aj keď obloha bola 
zatiahnutá, stany sme si stihli postaviť za sucha. 

Po úvodných slovách a rozdelení do družín nastalo vymýšľanie názvu družiny a po-
kriku, ktorým sa budú jednotlivé družiny denne prezentovať. Všade je plno vravy, 
smiechu, vtipu a debát. Vtom počuť piskot píšťalky, ktorý oznamuje, že za pár minút 
sa začne slávnostné otvorenie tábora. Všetci utekajú po uniformu alebo pathfinderské 
tričko, ktoré práve dostali, a spolu s družinou sa stavajú do radov, aby mohli sláv-
nostne prísť k vodcom. A je to tu. Píšťalka oznamuje nástup. Každá družina, pekne 
nastúpená, pochoduje dopredu a zaradí sa do svojho radu. Veliteľ podáva hlásenie 
vedúcemu tábora a dáva povel na slávnostné zapálenie ohňa a  vztýčenie vlajky path-
finderov. Štyria fakľonosiči zapaľujú oheň a každý pritom niečo hovorí. Jeden zapaľuje 
oheň v mene lásky, druhý v mene pravdy, tretí v mene krásy a štvrtý v mene viery. Je 
ticho a každý dychtivo pozerá, ako oheň praská a vatra sa dvíha hore. Je to nádherná 
chvíľa. Prebehnú ďalšie pokyny, fakľonosiči odídu a všetci počúvajú, čo sa bude diať. 
Dostávajú informácie o tom, čo nás čaká v najbližších dňoch. Po rozchode sa každý 
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uberá do stanu a v tábore zavládne tichá vrava, smiech, šepkanie. Stráž udržuje vatru 
a pomaly kontroluje tábor, aby bolo všetko v poriadku. Po dlhých debatách zaspia 
aj tí poslední. Všade je ticho. Tak to nejako vyzerá, keď idú deti s nami pathfindermi 
do tábora. Je to dobrodružstvo v krásnej prírode, bez elektriny a mobilov, bez po-
čítačov a splachovacích záchodov. Ste odkázaní kopať za jeden tím a budovať vzťahy. 
Učíme sa vychádzať jeden s druhým, riešiť problémy, počúvať či spievať a je nám fajn.

Tohtoročný tábor bol veľmi zvláštny. Nevyšlo nám všetko, čo sme si naplánovali, 
pretože stále pršalo. A keď nepršalo, rýchlo sme sa snažili využiť ten čas, aby sme šli 
splavovať alebo sme sa hrali vonku. Náladu nám to však nepokazilo, lebo sme mali 
výborné podložie pod stanmi a nikto nebol podmočený. I napriek počasiu sme stihli 
rôzne hry, lanový deň, olympiádu, nočnú a dennú bojovku. Splav rieky Váh sa vydaril 
a parádne perejky sme si zopakovali ešte raz. Navštívili sme Múzeum liptovskej dediny 
a vodopády v Tatrách. V dopoludňajších hodinách sme pracovali v rôznych worksho-
poch a učili sme sa napr. založiť oheň, vyrábať náramky, masírovať, strieľať z luku 
alebo z pušky, maľovať na poháre a vyrobiť si vonnú lampu. Večery sme trávili 
pri ohníku, speve a príbehu o biblickom Dávidovi a jeho obroch. Nočné stráže spríjem-
ňovali bezpečie tábora a deti ich rady vykonávali. Krásnym spestrením bol sľub mladého 
11-ročného Jakuba, ktorý sa rozhodol stať sa pathfinderom. Bola to krásna chvíľa 
pre nás všetkých. Nebol však jediný, kto sa rozhodol urobiť niečo odvážne. Tamarka 
a Samuel chceli získať krásnu nášivku Tri orlie perá. Museli splniť tri dôležité veci: 
24 hodín mlčať, 24 hodín byť hladný iba o vode a 24 hodín byť sám. Úspešne to zvládli 
a ich košeľa sa môže tešiť z krásnej nášivky. 

Desať dní je dosť dlhý čas na to, aby sme sa z nás 
stala dobrá partia a v počte 39 to už stojí za to. Sme 
radi, že aj napriek nepriazni počasia sa tábor vydaril. 
Veríme, že na budúci rok to bude ešte lepšie a už 
teraz sa tešíme na zimnú chatu. 

ZA OZ PATHFINDER MAJKA SLAMKOVÁ – HORSKÁ VČIELKA

Desať dní je dosť dlhý čas na to, aby sme sa z nás 
stala dobrá partia a v počte 39 to už stojí za to. Sme 
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Dluhová krize, nebezpečí inflace, destabilizace bankovního sektoru, státní bankrot, 
růst nezaměstnanosti, důchodová reforma, to je jen malý výčet slovních spojení, 
kterými nás politici a novináři denně zásobují. Za těmito výrazy se skrývají vykřičníky 
dnešní doby, ale také oblasti, v nichž máme více či méně svoje želízka v ohni.

Bůh ti dal život. Máš svoji jedinečnou startovní čáru, dostal jsi dary a také svoji míru 
zdraví a duševních i fyzických sil. Tvůj život je čas pro investování. Můžeš investovat, 
do čeho chceš, budoucnost však ukáže, zda jsi prodělal nebo zaznamenal růst. 

Žiješ ve světě, kde se nespočet „institucí“ uchází o tvůj zájem. Přesvědčují tě, že právě 
do jejich „produktu“ bys měl investovat. Ta, která si získá tvoji důvěru, pak čerpá z tvého 
konta času, zdraví, sil a schopností. Zprvu se zdá, že kapsa je bezedná, ale léta brzy 
ukážou, jak důležité je správně investovat, aby pak člověk nezplakal nad výdělkem.

Jsou banky, které ti nabízejí rychlý zisk, stojí však na vratkých nohách. Jiné banky 
mluví o stabilitě a vedou tě k zodpovědnosti ke tvé budoucnosti. Současná světová 
ekonomika však spíše odhaluje, jak křehká je to investice. Jistě pro tebe nebude překva-
pením, že o tvoji investici se uchází i nebeská banka. Je o ní známo, že všechny rizikové 
dluhopisy již jednou provždy vyřešila. Vše, co do ní vložíš, je v neporovnatelném bez-
pečí a nic nemůže ohrozit věčný růst zisku.

Je jasné, že pro život na této zemi potřebujeme investovat do různých kratších nebo 
dlouhodobějších projektů. Moje otázka však míří na skladbu tvého investičního port-
folia. Jak jsou rozloženy tvé investice? Kolik ze své kapsy (času, sil, zdraví, schopností) 
investuješ do činností, z kterých máš okamžité peníze, kolik do svého sociálního 
zabezpečení, kolik do svého pohodlí, kolik do svých koníčků a radostí, kolik do vztahů 
s druhými lidmi, kolik do své rodiny, kolik do služby druhým lidem, kolik do svého 
vztahu s Bohem? Mám na mysli dva biblické verše. Ten první mluví o typu banky, 
do které je rozumné shromažďovat zisk (Mt 6,19–20), ten druhý mluví o typu investic, 
které můžeš realizovat (1K 3,10–13).

Věnovat čas rozvoji svého duchovního života, to je vel-
mi dobrá investice. A držíš-li tyto akcie, pak jsi předurčen 
i k další dobré investici, a tou je služba druhým lidem. Práce 
s dětmi je jednou z možností této služby. Máš-li ve svém 
základním jmění dary k této službě, jdi do toho, 
protože to je investice do nebeské banky 
a dividendy se budou vyplácet celou věčnost.

DAWY 

RIZIKOVÁ INVESTICE 
S KRÁTKODOBÝM VÝNOSEM
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Ahoj,
to jsem ráda, že čekáš na naši dnešní minutku s Pánem Bohem. Dnes budeme 

číst závěrečnou kapitolu Listu Efezským. Je velice důležitá a skrývá v sobě několik 
důležitých rad pro náš život. Najdeš je?

1.  Jaké je v Bibli první přikázání se zaslíbením?
2. Jak nás (děti) mají naši tátové vychovávat?
3. Když jsme slabí, tak svou sílu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4. Co všechno patří do Boží zbroje? 

číst závěrečnou kapitolu Listu Efezským. Je velice důležitá a skrývá v sobě několik 

5. „V každém čase se modlete“ – co to znamená? 
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Toto je naše poslední studium Listu apoštola Pavla Efezským. A tímto uzavírám 
naši biblickou soutěž! Proto každý, kdo mi má co poslat, neváhej a pošli, než bude 
pozdě! Svoji odpověď mi pošli na můj e-mail nebo poštou na moji adresu. Oboje najdeš 
na poslední stránce přílohy.
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JAK SE POZNÁ VODÁK TĚLEM I DUŠÍ
„Po celý rok, při každém pohledu na řeku, je vodák trýzněn otázkou, kudy by to jel. 

Mučivá nejistota se zmocňuje vodáka dokonce při pohledu na cokoli tekoucího.
Vlak supí podél řeky, rodinka se kouká z okna. ‚Podívejte, děti, jaký je to tu roman-

tický,‘ volá otec a ukazuje na strom ležící napříč přes řeku. Vodák ve vedlejším kupé je 
nešťasten, neboť při rychlosti vlaku nestačil zjistit, je-li vhodnější pustit se mezerou 
pod kmenem vpravo nebo projet přímo mezi větvemi.

Dumá-li po dešti osamělý muž nad stružkou vody mizící dole v kanále, je to vodák. 
Přemýšlí, kudy by to jel. Automaticky si svou loď, háka i sebe dvěstěkrát zmenšuje. Ví, 
že napřed by musel pekelně přitahovat, aby nenarazil na vajgl, krásně by se provlékl 
mezi zbytkem housky a obrubníkem chodníku a pak by musel ostře zatočit vlevo, aby 
ho to nevcuclo do kanálu.

Dav rekreantů v Tatrách se kochá nádherou stří-
brných schodišť horského vodopádu. To je teda 
průšvih, říká si vodák. Tady bych to musel přenášet 
a na těch šutrech bych si zacvičil. Pak vyleze nahoru 
nad vodopád, aby se podíval, zda by se to přece jen 
nedalo někudy sjet.“

(ÚRYVEK Z KNIHY: PROČ BYCHOM SE NETOPILI ANEB 
VODÁCKÝ PRŮVODCE PRO OFÉLII, ZDENĚK ŠMÍD)
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VODÁCKÝ PUŤÁK VLTAVA  
OKRSEK JIHLAVA   
2. TÝDEN ČERVENCE
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO HEZČÍ POLOVINU VODÁKŮ

Výsledky poslední studie dr. Mráčka z Vodňan 
potvrdily obavy nadnárodních kosmetických koncer-nů, že ani vodoodpudivá kosmetika renomovaných 

světových značek neodpuzuje vodní příšery, jejichž 
výskyt je potvrzen rybářskými a vodáckými pozorovateli 
zvláště na celém toku řeky Vltavy. Ba naopak!Je důvodné podezření, že zatím blíže nespecifikovaná 

složka kosmetických sarapatiček způsobuje zvýšenou 
agresivitu většiny vodních obyvatel. Doporučení, které 
z toho plyne, je nasnadě: 
MÝDLO S JELENEM A INDULONA VŠE JISTÍ, VŠECHNO OSTATNÍ JE RIZIKOVÉ!
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Podrobnosti o Klubu Pathfinder 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

O tom, že každý pathfinder sa teší na leto, veľa písať nemusím, ale o tom, 
čo všetko stihneme cez leto, sa trochu rozpíšem.

Pathfinderské leto sa začína na Slovensku už začiatkom júna. Záťaž v škole 
treba neutralizovať, a to znamená premiešať s nejakou pathfinderskou 
akciou. Preto sa už v júni konali 3 vodácke akcie (Námornícky výcvik pre ZŠ 
Stará Turá, Vaďovská jupí voda, Prešovský Dunajec). Po tomto otváracom 
ceremoniáli sa spustil prúd letných akcií 5 letných táborov (Dobrodruž-
stvá Dandyho, Ohako wanhikpe, Stratená mapa, Urob to, Vzoprieť sa 
obrom). 2 denné letné tábory (Letovo, Si jedinečný/á?). Splavovanie riek 
bolo súčasťou našich táborov, no pathfinderi prežili 2 splavy riek Orava 
a Hron (Piráti z Prešova dobýjajú Oravu a Hŕstka Ježkov na Hrone). Okrem 
týchto akcií prežili počas leta pathfinderi aj množstvo výletov do prírody, 
do baní a pokorili niekoľko vrcholov. 

Spolu sa počas letného obdobia na jednotlivých akciách stretlo približne 
462 pathfinderov a ich kamarátov. V Slovenskej republike je 30 zaregistro-
vaných oddielov a pravidelným činnostiam sa venuje 15 oddielov. Celkovú 
štatistiku o aktuálnom počte členov nemáme, pretože registrácia sa robí 
vždy na začiatku nového roka. Čo vieme, je, že na pathfinderskom webe 
aktuálne evidujeme až 1050 zaregistrovaných užívateľov.

 Tento rok bude Klub Pathfinder Slovensko sláviť 15. výro-
čie. Je úžasne obzrieť sa a vďačne zaspomínať na to, čo všetko 
nám Boh dal prežiť, získať, okúsiť a poznať v službe Ježišovým 
deťom. A to všetko vďaka nášmu nebeskému Oteckovi, ktorý 
nás chráni a požehnáva nám. 

JANULIENKA  

PATHFINDERSKÉ L ETO
tom, tom, 

le 
s nejakou pathfinderskou s nejakou pathfinderskou 

ž-
sa 

?). Splavovanie riek 
 riek Orava 

kov na Hrone). Okrem 
rody, 

ne 
Slovenskej republike je 30 zaregistro-

ú 
í 

e na pathfinderskom webe 


