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V krásném prostředí přírodní rezervace okolo Bílého potoka na Brněnsku se letos v polovině 
srpna uskutečnil tábor Moravskoslezského sdružení Klubu Pathfinder. Zúčastnilo se jej na 70 
nadšených pathfinderů a 25 vedoucích z Havířova, Frenštátu pod Radhoštěm, Kopřivnice, Pře-
rova, Bílovce, Hlásnice na Olomoucku a dalších míst naší krásné Moravy a Slezska.

Velkým Božím požehnáním bylo nádherné počasí, díky němuž si všichni, děti i dospělí, dobře 
užili připravené aktivity. Byly motivované příběhem mladého bílého osadníka, který byl 
v útlém mládí unesen indiány, od nichž pro svou rychlost, odvahu a statečnost dostal jméno 
„Rychlý šíp“.
Pilovali jsme střelbu z luků, vzduchovek i praků. Učili se slaňovat ze skal, poskytovat pomoc 
zraněnému i luštit šifry... 
Nejhezčí však bylo sledovat vznikající přátelství, usmíření a odpuštění, překonaný strach 
i schopnost poražených ocenit vítěze. 
V každém případě to pro mne, díky skvělým dětem, obětavým spolupracovníkům a hlavně 
Boží ochraně a jeho požehnání, bylo úžasných a povzbudivých deset dní.
 
Chci vám, kteří jste tam byli se mnou, touto cestou ještě jednou poděkovat.

        Lukáš Jureček

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINOVÝMI AKTIVITAMI
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Letošní tábor jsme prožili spolu s Brňáky a Vyškováky v krásném údolí Něčínského potoka, 
těsně za hranicí vojenského prostoru Libavá. 

Umístění tábora ve vojenském výcvikovém prostoru přímo vybízelo k tomu, abychom pro lib-
reto tábora zvolili „vojenské cvičení“, ve kterém by na účastníky čekaly různorodé úkoly a mise. 
Při hře „dobývaní kót“ museli dobyvatelé se štíty a hadráky nejprve vytyčenou kótu dobýt 
a poté ji ubránit před dalšími dobyvateli do doby zaregistrování. Na každé kótě byla totiž vy-
sílačka, ve které se v určitých intervalech ozývala žádost o ohlášení, a „Rota Božích bojovníků“, 
která kótu v tom čase měla pod kontrolou, obdržela body. 
Noční „špionážní“ akce, při které bylo potřeba nepozorovaně proniknout hluboko do nepřá-
telského území a zjistit rozmístění jeho strategických zbraní, i další aktivity byly tematicky 
zaměřené především na organizování pomoci těm, kteří jsou v nouzi. Aktivní procvičování 
poskytování první pomoci nás mělo připravit na zvládání nepříjemných situací, které nás mo-
hou kdykoliv potkat i v běžném životě. 

Smysl všech aktivit směřoval k tomu, abychom se učili nebýt lhostejní k potřebám druhých, 
a mohli tak naplňovat rozkaz svého velitele Ježíše: „milovat bližního jako sebe sama“.

    Za Klub Pathfinder 86. oddíl Divoši – Vojkovice  ma®ty



Na poslední straně naší přílohy již pravidel-
ně nacházíte komiksové příběhy ze života 
104. oddílu Klubu Pathfinder – Daleká cesta. 
Nechceme však nastálo zůstat jen u tohoto 
jednoho oddílu, a proto se na vás, čtenáře 
naší přílohy, obracím s výzvou ke spolupráci.

Určitě jste nejednou prožili nějakou zajíma-
vou příhodu na schůzce či výpravě vašeho 
oddílu anebo ve třídě sobotní školky a mů-
žete ji dát k dobru prostřednictvím Přílohy 
Pathfinder v komiksu, který z ní sami připra-
víte. Neváhejte a pusťte se do zajímavé tvůrčí 
práce, jejíž podařené výsledky zveřejníme.

Jak na to:

Základem každého komiksu je příhoda s jas-
nou cílovou pointou a minimálně 12 akčních 
fotek, které na sebe musí tematicky navazo-
vat. 

Komiksovou stránku můžete buď sami au-
torsky kompletně zpracovat = úpravou fotek 
včetně „bublin“ s textem způsobem, kterým 
jsou zpracovány v naší příloze ty minulé.  
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VÝZVA NOVÝM AUTORŮM, VÝTVARNÍKŮM
A POČÍTAČOVÝM GRAFIKŮM

Anebo zašlete jen text svého příběhu spolu 
s 15 až 20 vybranými fotkami, ze kterých by-
chom za vás pak komiks technicky mohli vy-
tvořit. 

Můžete ale postupovat i jiným způsobem, a to 
tak, že nafotíte konkrétní obrázky na základě 
předem připravené osnovy. Fantazii se meze 
nekladou. Možná přitom mezi sebou, anebo 
dokonce v sobě samém, objevíte nového au-
tora, scenáristu či kameramana, a v ostatních 
členech vašeho oddílu nadané „herce“…

Určitě tímto naše Příloha Pathfinder může zís-
kat na zajímavosti.

                                                                                                                                                      
                                                              
    Jerry 
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CO VY NA TO?
Seděli jsme v sobotu odpoledne ve Vancou-
veru s Benym, jedním z mých osmi vnoučat, 
a prohlíželi jsme si jeho novou Bibli, která, 
kromě moderního překladu do současné 
angličtiny, obsahovala spoustu zajímavých 
map, grafů, nákresů, výkladových poznámek 
a komentářů. Byla to verze speciálně určená 
pro mladé čtenáře.

Mezi jiným mě v jedné příloze zaujala apliko-
vaná verze desatera, která, sice na úkor preciz-
nosti doslovného překladu jednotlivých slov, 
sledovala cíl pomoci současným teenagerům 
pochopit smysl a principy Božích přikázání.

Zprvu se mi to jevilo 
jako nepatřičné zasaho-
vání do přímé řeči Hos-
podinovy, ale nakonec 
jsem připustil, že jde  
o důležitý proces vedoucí 
ke správnému pochopení 
Bible.

V debatě, kterou jsme s Be-
nym tehdy vedli, jsem po-
znal, že překlad Bible, byť 
pořízený velmi erudova-
nými učenci v 17. století, 
dnešnímu teenagerovi ne-
musí znít vždy dost srozu-
mitelně.

Při jeho otázce „proč Hospodin nechal Moj-
žíšem napsat první dvě přikázání, když se 
dneska už dávno nikdo neklaní před nějakými 
totemy“, jsem si uvědomil, že správné pocho-
pení principu sdělovaného poselství Bible je 
mnohdy důležitější než jen samotná přesná 
znalost originálního textu. Upozornil jsem 
proto svého zvídavého vnuka na dějiny staré-
ho Egypta, kdy tomu bylo s uctíváním model 
podstatně jinak, a pokoušel se mu vysvětlit,  
že rozzářený displej počítače jím zmiňovaný 
dřevěný totem dnes dokonce v pokoušení 
teenagerů k modloslužbě ještě předčí…

Co vy na to, kamarádi a kamarádky? Dovedli 
byste, zcela bez diktátu dospělých, vystihnout 
principy jednotlivých přikázání desatera tak, 
aby byly srozumitelné vašemu současnému 
vrstevníkovi? 

Jako příklad vám uvedu vyjádření 6. přikázá-
ní, jak ho zkusmo formuloval můj vnuk Beny: 
„Nemáme lidi nenávidět k smrti a jít jim ,po 
krku‘… Ale v Counter-Strike to, dědečku, asi 
neplatí… Nebo, že by jo??...“ začal k mé rados-
ti Beny dále přemýšlet…

Pokuste se také vy svými slovy vystihnout 
význam jednotlivých přikázání tak, aby po-
stihoval ty základní principy. A pošlete mi je na  
e-mailovou adresu: jerry.slosarek@gmail.
com nebo poštou na adresu J. Šlosárek, 
Krátká 919, 760 01 Zlín.

Každému, kdo mi pošle své vlastní vyjádření 
principů desatera, jako odměnu zašlu ilustro-
vaný Nový zákon a ta nejlepší v některém  
z dalších čísel Adventu uveřejníme.

    Jerry 
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Také v Českém sdružení v letošním roce probíhá rádcovský kurz, který je otevřený pro všechny, 
kterým již vypršel věkový kredit pro vstup na dětské akce, a zároveň mají touhu patřit mezi ty, 
kteří připravují aktivity pro děti. 
Ti, kteří vstoupili na tento most dobrodružství, objevování a osobního růstu, ocitli se v prostředí 
kurzu, který se jmenuje „Čtvero ročních období“. Na účastníky čeká kromě trochy teorie, nesrov-
natelně více praxe a aktivit. 
Máme za sebou jarní víkend, který byl spíše teoretický, a letní týdenní soustředění, na kterém si 
rádcové mohli osvojit řadu praktických dovedností. Družiny se učily postarat se i o svoje žalud-
ky bez zásahu dospěláků a cvičily se ve vaření na vlastnoručně připravených ohništích. 
Jednotliví rádcové při nočních hlídkách rozjímali nad zákonem KP a o své závěry se pak každé 
ráno při pobožnosti dělili s ostatními. 
Letní běh vyvrcholil 30hodinovou výpravou, která měla prověřit získané dovednosti a znalosti. 
Následná bohoslužba v přírodě vyvrcholila slibem čtyř rádců. 
Všichni se těšíme na podzimní a zimní víkend.

RÁDCOVSKÝ KURZ

LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY KP  
V ČESKÉM SDRUŽENÍ
V Českém sdružení jsme i letos měli celou řadu oddílových táborů. Sbory Poděbrady, Londýn-
ská, Smíchov, Čáslav, Vlastějovice a Luže měly své tábory Klubu Pathfinder, které však nebyly 
uzavřené dalším dětem. 

Oblastní tábory přichystaly oblasti Severní hvězda a Východní vítr; dva tábory pak Divoký západ 
a dva Jižní kříž. V letošním roce jsme využívali jen tři tábořiště, protože tábořiště v Jizerských ho-
rách je letos, po předchozích povodních, v rekonstrukci a bude opět k dispozici až příští sezónu. 
Chci poděkovat všem dospělým i dospívajícím vedoucím a rádcům, kteří ve svém volném čase 
ochotně dávali sami sebe dětem, a přispěli tak k jejich duchovnímu, fyzickému i duševnímu 
rozvoji. Připravili tak mnoha dětem příjemný kus prázdnin.
                  Dawy

CYKLOTÁBOR JIŽNÍHO KŘÍŽE
Starší děti Jižního kříže vyměnily v letošním roce podsadový tábor za sedla kol. Cestovali jsme  
z německých Drážďan podél Labe až do Prahy. Cestou jsme navštívili celou řadu zajímavých 
míst, jako je hrad Konigstein, Pravčická brána, soutěsky na Kamenici, terezínský koncentrační 
tábor nebo hora Říp.
Měli jsme jedno doprovodné vozidlo, jehož řidička poskytovala pohotovostní první pomoc  
a také nám kromě převozu stanů, spacáků a proviantu zajišťovala místo v kempu. 
V časovém harmonogramu jsme měli i pevně vymezený prostor k hledání Boha, přemýšlení  
a modlitbám. Četli jsme a diskutovali nad evangeliem Marka. 
Tábor jsme si náramně užili.



RÁDCOVSKÝ KURZ

CYKLOTÁBOR JIŽNÍHO KŘÍŽE




