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Veľtrh neziskových organizácií

Od šéfa slovenských pathfinderů jsme dostali 
kontakt na novou dopisovatelku Přílohy Path-
finder Michaelu Palovičovou ze Slovenské  
republiky; a tak vám ji několika otázkami 
chceme blíže představit.

1. Kdo jsi?  
Volám sa Miška, mám 19 rokov a som zadaná :) 
Pochádzam zo Svätého Antona,  čo je malá de-
dinka pri meste Banská Štiavnica. Momentálne 
však väčšinu času trávim v Banskej Bystrici, kde 
študujem. Študujem neučiteľskú pedagogiku, 
teraz prvý ročník, a mojím snom je robiť vycho-
vávateľku v detskom domove alebo v ústave pre 
opustené deti. 
2. Odkud jsi?
Patrím do oddielu Permoníci – Banská Štiavnica. 
Keď som bola malá, tento oddiel fungoval, no 
ako sme my deti vyrástli a väčšina z nás z Ban-
skej Štiavnice odišla, oddiel prestal fungovať.  
V súčasnosti v našom zbore nemáme žiadne 
deti. Ale tento rok začínam viesť oddiel, priamo 
u nás vo Svätom Antone, s deťmi v základnej 
škole :) Teším sa z toho, že je to nová príležitosť 
viesť aj tieto deti k Bohu. 
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DNI DOBROVOĽNÍCTVA NA SLOVENSKU (21. 9.)
& VEĽTRH NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V BANSKEJ 

BYSTRICI (20. 9.)

S kamarátom Peťom vedieme tiež jednu skupin-
ku juniorov v Banskej Bystrici – oddiel Fatra. Pra-
cujem aj vo výbore KP na Slovensku. 
3. Co Tě nejvíc baví?
Moje záľuby: jednoznačne práca s deťmi, rada 
hrám na klavíri, pečiem a varím, upratujem, tiež 
rada spím :) Zo športov ma baví korčuľovanie 
na ľade aj na kolieskových korčuliach, plávanie, 
cvičenie na fit-lopte, občas si zahrám floorbal. 
Čítam rada, ale väčšinou si na to neviem nájsť 
čas; a keď, tak niečo duchovné – najradšej  
skúsenosti nejakých ľudí, niečo zo psychológie  
a klasické ženské romány :) A samozrejme, Bibliu. 
4. A co hudba, filmy a tak podobně?
Z hudby mám rada worshipové a popové pes-
ničky.
Filmy veľmi nepozerám, lebo nestíham, ale keď 
si predsa niečo pozriem, tak sú to rozprávky, ro-
mantické komédie, rodinné a kresťanské filmy. 
A ešte rada hrám kartové hry :); a vlastne skoro 
všetky spoločenské hry :) 

Děkujeme za odpovědi a těšíme se na spolupráci. 
Pekný deň :)
                                        Jerry

Počas Dní dobrovoľníctva sme mali ako Klub Pathfinder možnosť prezentovať svoju činnosť a  získať 
aj niekoľko šikovných rúk na potrebné práce. Ako to vlastne prebiehalo? 

V tento deň sme si naplánovali upratovanie klubovne  
a vyrábanie darčekov pre seniorov, ktoré sme chceli ako 
pathfinderi darovať ľuďom v Domove dôchodcov ku 
Dňu starších ľudí spolu s programom, a tak im urobiť ra-
dosť. Prvým dobrovoľníkom bol náš kamarát zo Zvolena, 
neskôr prišli pathfinderi z nášho oddielu a jedna pani  
s dcérkou, ktorých naša činnosť zaujala. A my sme z toho 
mali radosť :-) Všetci boli veľmi šikovní a vyrobili sme 
spolu veľa krásnych darčekov – domčekov. Aj naša klu-
bovňa vyzerala krajšie a čistejšie. Popritom sme sa stihli 
samozrejme aj zahrať.

Veľtrh neziskových organizácií prebiehal na námestí  

v Banskej Bystrici. Bolo tu viacero dobrovoľníckych orga-

nizácií a jednou z nich bol aj Pathfinder. Mali sme stánok, 

kde sme ľuďom, ktorí mali záujem, rozprávali o tom, kto 

sme a čo robíme. Rozdávali sme im letáčiky, deťom cuk-

ríky a nálepky. Pre deti sme si tiež pripravili rôzne aktivity 

– hry, florbalové stanovisko, maľovanie na tvár a vyrábali 

sme ozdoby na slamky. Deti mali z toho radosť, taktiež 

my a náš najlepší KAMARÁT – Ježiš. 

                                                                             
                Michaela 

Oddiel Fatra - Banská Bystrica alebo 
Čistota, pol života našej klubovne a tvorivá dielnička 



Chci vám nabídnout účast na soutěži o jedineč-
nou důkazní nášivku „TTT“, při které určitě něco 
nevšedního zažijete. Soutěžit a vyhrát může 
každý účastník, protože nášivku získají všichni, 
kdo správně splní všech deset zadaných úkolů. 
O konečném pořadí rozhodne kvalita splnění 
jednotlivých úkolů.

Přihlásit se může celý oddíl a úkoly mohou 
plnit společně, pod dohledem svého vedou-
cího. Nebo také i jednotlivec, který bude spo-
lupracovat s nějakým dospělým „garantem“, 
kterým může být někdo z rodičů či kamarádů 
starších 18 let. Půjde totiž o rozličné tábornic-
ké aktivity prováděné venku – na výpravách 
do přírody, kam se budete moci vypravit prá-
vě jen s ním.

Z knihy Miloše Zapletala jsem si kdysi dávno 
vypůjčil název „Té Té Téčko“, což je zkratka pro 
heslo: TVRDÝ TÁBOROVÝ TRÉNINK, který jsme 
pak, podle jeho nápadů, před mnoha lety 
realizovali s naším oddílem. Prožili jsme při-
tom celou řadu malých dobrodružství, která 
teď čekají i na vás.
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AHOJ, KAMARÁDI A KAMARÁDKY!
PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE: 

Z kladívkového papíru vystřihněte list ve 
formátu A6 (10,5 x 15 cm), na kterém peč-
livě (hodnotit se bude kvalita) vypracujte 
svůj vlastní návrh loga pro soutěž TTT, a do 
pravého dolního rohu vypište své jméno, 
poštovní a případně i e-mailovou adresu + 
své telefonní číslo. Na druhou stranu listu 
pak napište kontaktní informace na vašeho 
„garanta“ (vedoucího KP nebo jiné osoby 
starší 18 let). 
Tento přihlašovací list zašlete na adresu 
J. Šlosárek, Krátká 919, 760 00 ZLÍN; 
nebo e-mailem na jerry.slosarek@gmail.com 

1. ÚKOL 
ZIMNÍ CESTA K PÓLU NEDOSTUPNOSTI

Pól nedostupnosti je obyčejně spojován 
s velkou badatelskou expedicí, která pro-
zkoumává liduprázdné končiny v Arktidě či 
Antarktidě; na himalájských štítech, v džun-
glích na Amazonce, v sibiřské tajze nebo  
v australském vnitrozemí… Jednoduše v mís-
tech, kam člověk ještě nikdy nevstoupil a ces-
ta k nim je velmi obtížná.
My si tento název vypůjčíme pro 1. výpravu  
do soutěže TTT.

„Pólem nedostupnosti“ pro vás může být vr-
chol kopce zarostlý neproniknutelnými houš-
tinami, jezírko nebo rybníček ztracený v hlu-
bokých lesích, k němuž se těžko hledá cesta, 
nebo nějaké hodně vzdálené místo, kde z vás 
nikdo jakživ nebyl. I obyčejná cesta k pramenu 
říčky protékající vaším bydlištěm se díky na-
sněženým závějím může lehce proměnit v na-
pínavou dobrodružnou pouť k vašemu „Pólu 
nedostupnosti“.

Vyhlédněte si v zimní, zasněžené krajině ně-
jaký takový obtížný cíl (úměrný vašemu věku  
a tělesné kondici) a pak za ním vytrvale jděte. 
Nenechte se odradit překážkami ani počáteční 
únavou, dokud zvoleného cíle nedosáhnete.



Listy do kadetu si můžete nechat ve větším množství nařezat na rozměr 10,5 x 15 cm 
u knihaře do zásoby.

1. Kladívkový papír bílý použijete
  pro naučné tabulky.

2. Čtverečkovaný papír vám postačí pro
  různé seznamy, bodovací přehledy apod.

3. Kancelářský papír bílý používejte pro
  záznamy svých pozorování, zápisky z výprav apod.

4. Kancelářský papír barevný – užívejte vždy 
  jednu barvu pro jednu tematiku
  (např. žlutý papír – hry, zelený – výzkumné úkoly,
  modrý – výpisky z knih, růžový – testy apod.)
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Na důkaz splnění úkolu se nechejte  
u cíle vyfotit a do svého deníku nebo 
na list do „kadetu“ pak fotku nalepte 
k informačním záznamům o usku-
tečněné výpravě – název místa cíle  
a datum konání výpravy, s kým jste 
cestu podnikli, jaké bylo počasí, kolik 
jste ušli kilometrů pěšky a jaká byla 
nálada. Případně přidejte i nějaké další 
postřehy a vlastnoruční kresbičku.

                                                               Jerry 

KADET

Výroba kadetu:
potřebný materiál: lepenka (z krabice nebo tvrdé desky sešitu), knihařské plátno, kancelářský 
papír, kladívkový papír, čtverečkovaný papír, kancelářský papír bílý a barevný, široká guma, 
lepidlo

lepenka
knihařské plátno

předsádka

(tento papír přilepit
až po zaschnutí

přilepeného plátna)

2 ks

15
 c

m

10,5 cm

široká guma desky

volné
listy
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Tak jako jiné roky i v tom letošním se uskutečnilo 
již 6. pokračování obnovené soutěže o putovní 
„GOLIÁŠŮV MEČ“.

V neděli 23. září se hřejivé podzimní sluníčko ra-
dostně usmívalo na 40 bojovně naladěných sou-
těžících. Bojovalo se o vítězství ve třech věkových 
kategoriích a mezi disciplínami samozřejmě nechy-
běly ty klasické, jako jsou střelba prakem na Goliáše 
či vrhání nožů a seker na cíl. Na své si přišli milovní-
ci přírody, kteří mohli zabodovat v poznávání zvířat 
a rostlin. Nemalou část desetiboje tvořily i otázky 
týkající se znalosti Bible…

GOLIÁŠŮV MEČ

1. ROČNÍK VOJKOVICKÉHO 
FOTBALOVÉHO POHÁRU

kluky rozhodně ostudu neudělal. Tým Komorní 
Lhotky si odvezl medaili za třetí místo a také pohár 
pro nejlepšího kanonýrka – „Messiho“. 

V napínavém finále Zlín vytrvale obléhal branku 
Vojkovic-B, ale brankář domácích doslova kouzlil. 
Nakonec však přece jen kapituloval. Vojkovičtí 
borci pak napřeli všechny své síly do protiútoků  
a několikrát zle svému soupeři zatopili. Jen smůla 
domácích a štěstí Zlína uchránily hosty od vyrovná-
ní. A když pak pro hosty milosrdná píšťalka ukonči-
la vskutku povedené finále, už nic nebránilo radosti 
zlínské Daleké cesty z toho, že si budou moci od-
vézt domů historicky první pohár vítěze.

Co říci na závěr? Díky všem, kdo se podíleli na pří-
pravě turnaje i na výkonech na hřišti. Doufáme, že 
za rok bude turnaj pokračovat, a to za širší účasti 
soutěžících. Kamarádi z dalších oddílů pathfinderů,  
začněte trénovat! Těšíme se na vás…
 
                                                         Petr Matula
                          (kouč DC) 

Pathfindeři na Moravě mají od letošního roku 
také svůj turnaj ve fotbale. A kde že to se děti 
proháněly po zeleném pažitu za tím kulatým 
„nesmyslem“? 

Byly to Horní Domaslavice, kde vojkovičtí pathfin-
deři připravili 1. ročník turnaje malých fotbalistů  
a fotbalistek. 

Sešly se napoprvé sice jen čtyři týmy, ale neubralo 
to nic na urputnosti bojů o vítězství. Domácí Voj-
kovičtí sestavili dva týmy. A – mladší hoši s holka-
mi a B – starší kluci. Jejich krásné zelené dresy na 
první pohled budily respekt. Ze sousední Komorní 
Lhotky dorazili místní skauti s výrazným hochem 
v dresu Messiho na čele, kterému do umění toho 
barcelonského mága moc nechybělo. A pak tu byl  
i tým Daleké cesty ze Zlína. Ti zase překvapili sou-
peře urostlými habány, vedle kterých se někteří 
soupeři cítili být „trpaslíky“.

Po urputných bojích nakonec nepopulární bram-
borovou medaili vybojoval „téměř dívčí“ tým Voj-
kovic-A, který si svou odvážnou bojovností mezi 

Na putovním „Goliášově“ meči cti bylo tentokrát 
zapsáno jméno Samuele Mitury jako absolutního 
vítěze a oddíl Valašské Klobouky jako nejúspěšnější.

Díky Bohu za krásné počasí a všem soutěžícím za 
statečný a čestný „boj“ a za to, že jsme mohli prožít 
jedinečný zážitek.

                         Fram Mališ
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VOJKOVICKÝ FOTBALOVÝ TURNAJ




