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Rádcák speciál

Zimná chata Donovaly

Nejsem tu jen sám za sebe
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Je to skoro rok a půl
co jsme byli na Jánské
chybí nám to jako sůl
naše zkoušky rádcovské.

RÁDCÁK SPECIÁL

Proto přišel speciál
až na hranici s Polskem byl

jen sedm vítr přivál
rádců a tři vedoucí.

Hvězdičky svítily na cestu
na chatě čekaly svíčky
zalezli jsme si do spacáků
po pohádce měli jsme sny.

Ráno se pořádně protáhli
dík Noemi též nasnídali

Jamiska měla hru – biblické bludiště
my chystali zamyšlení pro děti – sviště.

Danger nás vytáhl z chaty
lekce meditace před námi
starosti z nás byly sňaty
o modlitbě si pak povídali.
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Po velikém obědě
na procházku půjdeme
do jeskyně se podívali
druhou ve tmě nenalezli.

Ztratit jsme se taky stihli
cestou z jeskyně hladoví

baterka je místo majáku
vracíme se smutně k baráku.

Před večeří chvíle kouzel
och, chemie – sirky s kouřem
vzpomínáme na své prázdniny
usínáme během vteřiny.

V neděli je drsná rozcvička
trénujeme ruce, základ sebeobrany

není třeba lékárnička
přece nehrajeme na opilé pijany.

Nachystáme dřeva spoustu
uklidíme tuhle chatu
a už je čas loučení
snad se sejdeme brzy!

ZA RÁDCE NAPSALI BERRY A DUŠÍN



Před několika týdny jsem u Benešova srazil divočáka. Byl to „lončák“, který utíkal 
ve stádu za vůdčí bachyní. Proč se to stalo? Můžete říct, že jsem jel rychle. Pojďte se 
na to však podívat z pohledu toho mrtvého divočáka. Běží ve stádu, které se blíží k sil-
nici. Z obou stran se blíží světla aut a vůdce stáda vyráží vpřed. Ví, že to zvládne – jako 
vždycky. Za ním však utíká celé stádo. Vidí jen svého vůdce, vše ostatní není důležité.

 Podobně jako „můj“ divočák, i děti potřebují vzory. Následují své rodiče a učí se 
od nich všemu, co rodiče dělají a říkají. Přijímají informace od svého učitele. Učí se 
od svého vedoucího Pathfinderu nebo v jiných volnočasových aktivitách. Napodobují 
starší sourozence a kamarády. 

Mnoho dospělých lidí se domnívá, že děti v sobě mají nějaký šestý smysl, kterým 
vytřídí veškerý špatný příklad a nezodpovědné jednání, které před dětmi provozují. 
Ve skutečnosti děti učíme vším, čím jsme. Zdaleka ne pouze slovy od–do, kdy pře-
dáváme moudré rady do života, ale daleko více svým skutečným přístupem k životu, 
k druhým lidem a k Bohu.

V Bibli jsou ve třech evangeliích zaznamenána Ježíšova velmi drsná slova: „Kdo by 
svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, pro toho by bylo lépe, 
aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny.“ 
(Mt 18,6; srovnej Mk 9,42; L 17,2) V kontextu dále mluví o sekání 
rukou a dloubání očí. 

V evangeliu Marka je toto místo spojeno s mojí slaností. Tedy 
jsem-li solí, nebo jen tak působím. Silná slova a příklady, které Ježíš 
používá, dávají tušit závažnost jeho poselství. Před Bohem nejsme 
zodpovědní pouze za sebe, ale také za svůj vliv na lidi kolem 
sebe, na děti ve svém okolí, ve svém oddíle, ve svém sboru. 
Na své vlastní děti. Moderní budova, krásně vymalovaná 
klubovna, praktické pomůcky a metodiky, vhodně zvo-
lená slova – to vše je totiž jen prostředím pro výchovu, 
vzdělávání a směrování dětí. Tím nejpodstatnějším 
je synergie vzorů – slanost rodičů a sborového společen-
ství, skutečný zájem kazatele. Opravdový (žitý) žebříček 
hodnot dospělých. Zodpovědná komunikace před dětmi 
(i bez nich). Současná společnost překypuje poučkami, 
metodami, informacemi, ale naprosto postrádá dobré 
(slané) vzory. O co jiného bychom my dospělí křesťané 
měli usilovat!

DAVID ČANČÍK

NE JSE M TU J EN SÁM Z A SEBE
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Kniha Přísloví nám nabízí spoustu rad, jak žít co nejlíp s Pánem Bohem. Nabízím ti 
jeden verš, tedy jen první část verše. Druhou část musíš rozluštit. Tak do toho!

„Bázeň před Hospodinem znamená… “ 

PRO CHYT RÉ HLAVIČKY...

V Matoušově evangeliu jsou zaznamenány dva příběhy o nasycení tisíců. Podívej 
se na obrázek ryb a chlebů. Najdi a spočítej stejné ryby a chleby. Přečti si oba příběhy 
a urči, který příběh patří k obrázku.
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Sú tu opäť zimné prázdniny a okolo nás 
skoro žiadny sneh. Akosi sa nám vyhýba, tak 
musíme chodiť za ním my. Ani tohto roku 
to nebolo inak. Prvé padajúce vločky, kto-
ré vytvorili snehovú prikrývku, vylákali von
všetkých. Niektorí hneď stavali pred svojím 
domom snehuliakov či iné výtvory. Vytiahli si 
sane a šli si užiť prvý sneh.

Ani my, miestni pathfinderi, sme nezaháľali, a preto sme zorganizovali pobyt 
v zimnej chate na Donovaloch pre deti z nášho mesta. Tentoraz s názvom Hrdinovia 
a géniovia. Snehu bolo až po kolená. Každé ráno sme pri speve a čítaní príbehov 
zo života uvažovali nad hrdinami a géniami a ich osobnými víťazstvami. Po reflexii sme 
zhodnotili, že život je príliš krátky na to, aby sme si ho zničili cigaretami, alkoholom, 
podvodmi či inými vecami, ktoré nás oberajú o spánok.

Spoločenské hry, ako sú aktivity, dostihy, turnaje v hokeji či stolnom tenise boli 
denným zabávačom všetkých. Doobeda aj poobede sme sa chodili sánkovať, lyžovať, 
snowboardovať či guľovať. Nechýbala ani zimná olympiáda, kde sme skúšali svoje sily 
a bojovali proti iným družinám. Nočná hra v snehu po kolená stála za to, ale nás vysili-
la, pretože sa v tom snehu nedalo utekať. Mnohí z lyžiarov chodili na nočné lyžovanie 
a vracali sa šťastní a unavení. Medzi nami boli štyria oslávenci, ktorým sme popriali 
všetko najlepšie k narodeninám a pri malom občerstvení sme sa hrali hru kufor. Občas 
nám vypadol elektrický prúd a to ste mali vidieť tú 
radosť a krik! Nadšenie sa roznieslo po chate a decká 
sa hrali na schovávačku. Aj rozprávanie pri sviečkach 
bolo veľmi pekné. Po večeroch sme si pozreli filmy 
o svetových hrdinoch, ktorí dosiahli zmeny nielen 
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vo vlastných životoch, ale aj vo svojom okolí, ako napr. Gándhí 
alebo Matka Tereza. Najkrajším spestrením tohto obdobia zimy 
sú stavby, ktoré ľudia vytvoria zo snehu. My sme sa o to pokúsili 
tiež. Postavili sme pred chatou veľké auto, obrovského krokodíla, 
chrám, pyramídu či Noemovu archu. Nechýbal ani snehuliak, tunel 
a iné stavby. 

Čas tak rýchlo plynul a bol tu koniec nášho zimného chatova-
nia. No  musím vám povedať, že sa nám domov nechcelo. Cestou 
sme zistili, že na západe nie je sneh, a tak sme len  nostalgicky 
spomínali na krajinu, odkiaľ sme práve prišli.

Sme vďační Pánu Bohu, že sa nikomu nič nestalo a že sme 
sa v zdraví vrátili domov. Chceli by sme poďakovať Nadácii 
Život a pánovi M. Černekovi za finančnú podporu, pánovi 
Nerádovi za odvoz a prívoz detí, pánovi M. Masárovi za po-
žičanie vozíka ZUŠ. Bez týchto darov by sa naša chata neu-
skutočnila. Ďakujeme.

 MAJKA SLAMKOVÁ – HORSKÁ VČIELKA, ODDIEL VAĎOVCE
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S LO V E N S K É 
Z D R U Ž E N I E

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
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M O R AV S K O S L E Z S K É

S D R U Ž E N Í

9. –10. 3. ESKYMÁK JABLONEC NAD NISOU

30. 3. – 1. 4. APRÍLOVÁ SNĚŽENKA CHOTĚBOŘ

CHEBSKÁ PEČEŤ 31. 3. – 1. 4. CHEB

MTM9. –11. 3. 

16. –18. 3. ŠKOLENIE UČITEĽOV DSŠ

24. –26. 3. RÁDCOVSKÝ KURZ, 2. SETKÁNÍ KOŠAŘISKA


