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TTT – TVRDÝ TÁBOROVÝ TRÉNING, 3. etapa

Jsem z vás, milí kamarádi a kamarádky, tak trochu zklamaný. Očekával jsem nezvladatelný nával 
zpráv o vašem aktivním zapojení do předtáborového tréninku, a zatím se ozvalo jenom pár jedinců. 
Věřím, vzhledem k tomu, že se můžete zapojovat průběžně a již vypsané úkoly můžete plnit i zpětně, 
že v účasti na TTT počet statečných účastníků určitě vzroste.
V neposlední řadě chci apelovat na vás – dospělé vedoucí, tatínky a starší sourozence, kteří časopis 
Advent asi čtete víc než vaši mladší svěřenci, abyste pro ně podmínky ke splnění vytvářeli. Bez vás to 
ani fungovat nemůže. Konkrétní námět k činnosti máte daný; a teď už to chce jen vyčlenit některou 
neděli pro výpravu s dětmi. Nevadí, že nemáte početný oddíl, na výpravu do přírody můžete vyrazit 
byť jen s jedním nadšeným chlapcem či děvčetem a vám to taky pomůže „vyvětrat“ hlavu od každo-
denních starostí!

Když píšu tyto řádky, je venku země ještě pokrytá zimní, bílou „peřinou“. Právě jsme se vrátili z od-
dílové výpravy „K PÓLU NEDOSTUPNOSTI“ a ještě mě brní prsty prokřehlé od mrazu. Už se těším 
na čas, kdy toto budete číst. To už se bude příroda pomalu probouzet ze zimního spánku… A to 
také bude příležitost k předjarní pátrací výpravě v rámci TTT.

Vaším novým úkolem je podniknutí pátrací výpravy, při které 
máte najít nejranější nové projevy Boží životodárné moci. 

Měsíc březen bývá časem 
jarních plískanic, kdy „slab-
ší jedinci lezou za kamna“, 
ale pro pathfindery je to 
příležitost na vlastní oči vi-
dět nezadržitelnou sílu ži-
vota, která protlačí ledem, 

sněhovou břečkou, blátem i udusanou půdou křehké 
rostlinky vstříc teplým slu- nečním paprskům. Vezmě-
te si na výpravu mobil nebo foťák a pořiďte pár snímků 
nově rašících „poslů jara“. Pak je MMSkou nebo e-mailem pošlete do naší redakce (777 014 343, 
jerry.slosarek@gmail.com) a nezapomeňte poslat i fotku všech, kteří se výpravy zúčastnili.

Zdůrazňuji, že se na výpravu můžete vydat nejen s oddílem, nýbrž i jako jednotlivci v doprovodu 
někoho z dospělých. Snímky je totiž nutné pořídit v „divočině“ volné přírody, nikoli na mamin-
čině či sousedově zahrádce za humny vašeho domova. K fotkám přiložte i popis místa a datum 
jejich pořízení. Nejzajímavější snímky uveřejníme.
                                 
                                                                                  Jerry

NOVÍ SOUTĚŽÍCÍ

Oddíl č. 138 „Majáci“
Valašské Klobouky



ROZHOVOR S JOŽKOM PLACHÝM
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Aké sú tvoje plány do budúcna v Klube Pathfinder? (Na čo sa chceš 
najviac zamerať, čo chceš zmeniť, čo ponechať a ďalej rozvíjať?)  
Máš nejaký odkaz pre deti?

Súčasný stav oddielov KP na Slovensku
Aktivity Klubu Pathfinder zásadne ovplyvňujú 2 skutočnosti:

 1. Doteraz zabehnutý chod aktivít KP 
 2. Požiadavky grantového programu ADAM 1 z MŠSR, ktoré musíme
 realizovať 

Zabehnutý chod aktivít KP je dobre nastavený. Vychádza z niekoľko-
ročnej praxe vývoja a fungovania KP na Slovensku a z možností členov 
výboru KP. Pokrýva najnutnejšie aktivity, potrebné pre fungovanie OZKP. 
Požiadavky programu ADAM 1 sú dané a my nemôžeme v trojročnom 
cykle trvania programu urobiť v plánoch KP zásadné zmeny, ktoré by sa 

nezhodovali s požiadavkami grantu MŠ – iba zmeny, ktoré budú v súlade s danými cieľmi grantu. 

V roku 2011 sme v KP mali ideu založenú na potrebe výrazne u mladých ľudí zlepšiť vzťah s Ježišom Kristom 
a pomôcť im nájsť si svoje miesto služby (sebarealizácie). 

Správne prežívané kresťanstvo sme chceli dosiahnuť pomocou novovytvoreného a prebiehajúceho progra-
mu s názvom Áčko. O tento dlhodobý „program“ majú mladí ľudia záujem, čo ma veľmi teší, a som vďačný 
Bohu aj mladým ľuďom, že sa zapojili. Vnímam, že Ježiš nás naozaj vedie v prípravách aj realizácii. Zameranie 
Áčka je pre každého mladého človeka, ktorý má záujem o budovanie hlbokého osobného vzťahu s Bohom 
a o svoju užitočnosť pre druhých. Áčko teda ide v duchovnej oblasti rovnakým smerom, akým bol doteraz 
zameraný Klub Pathfinder. 

To, čo sa nám týmto programom nedarí dosiahnuť, je myšlienka, že do Áčka zahrnieme aj obsah radcov-
ského či vodcovského kurzu. Vývoj a smerovanie Áčka sa s týmto plánom nezhoduje, a tak musíme zostať 
pri samostatnom organizovaní kurzov pre radcov a vodcov KP. Prepojenie na účastníkov Áčka síce existuje,  
ale tento rok otvoríme radcovský kurz pre každého záujemcu, teda aj pre tých, ktorí sa na Áčku nezúčastňujú. 
Účastníci Áčka tak budú mať za sebou navyše dobrú duchovnú prípravu, čo sa odzrkadlí aj na ich životoch  
v službe deťom, ak sa rozhodnú pre radcovský či vodcovský kurz. 

Moja idea s KP do budúcnosti 
Budem rád, keď sa podaria 4 veci:

1. Kvalitne školiť a motivovať vodcov a radcov pre ich službu deťom. Na tento účel pripravujeme aj akre-
ditáciu našich kurzov Iuventou, partnerom Ministerstva školstva SR. Stále sa zameriavať na poznatky  
a skúsenosti použiteľné v praxi s deťmi. 
2. Realizovať webovú stránku pre internetový kurz detí. 
3. Pracovať s deťmi tam, kde sú už vyškolení vodcovia a radcovia. Je dosť mladých ľudí, ktorí prešli kur-
zom radcov alebo vodcov, no svoje miesto v práci s deťmi si ešte nenašli. 
4. Viac otvoriť KP kamarátom našich detí, aj deťom „cudzím“, ale aj handicapovaným. Cením si snahu 
a prácu každého zapojeného vodcu a radcu, no zvlášť si cením aktivity dvoch vodkýň, ktoré sa venujú 
deťom na základných školách a jedného vodcu, ktorý pracuje s deťmi z krízového centra. 

Môj odkaz pre deti znie: Hľadajte dobrú cestu vášho žitia a určite ju nájdete!

                                                                                                                                                                                     Miška
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OPĚT TROCHA HISTORIE… 3. díl
JAK JSME ZVOLILI NÁZEV „PATHFINDER“

Přes podporu J. Graze, tehdejšího vedoucího 
oddělení dětí a mládeže CASD na EUD, který 
ve spolupráci se skauty viděl spoustu dobrého, 
a také přes již dříve zmiňovanou podporu této 
spolupráce ze strany vedení skautské organiza-
ce se vršilo stále více problémů, které tuto vazbu 
s adventistickými oddíly a ostatními skautský-
mi oddíly torpédovaly. Náš vztah k sobotě, jako 
dnu odděleném pro bohoslužbu, polarizoval 
naše stanoviska natolik, že jsme stále jasněji 
cítili, že bude moudřejší založit organizaci vlast-
ní, která by oficiálně zastřešovala práci s dětmi 
a mládeží v souladu s křesťanskými zásadami 
tak, jak je představuje Bible.

Naším záměrem nebylo vytváření společen-
ství dětí církevně vyhraněných, ale měli jsme 
představu klubu, který by poskytoval pro-
gram a příležitost k volnočasovým aktivitám, 
a to kromě dětí z adventistických rodin i všem 
dalším dětem bez rozdílů náboženských ane-
bo společenských. Jedinou podmínku, kterou 
jsme viděli jako klíčovou, bylo zajištění toho, 
aby program činnosti i samotní vedoucí plně 
akceptovali křesťanské zásady a víru v Boha,  
a to tak, jak jsou chápány v CASD.

Oficiální legislativní formou pro dosažení to-
hoto cíle bylo založení Občanského sdruže-
ní dětí a mládeže, které bude registrováno  
na Ministerstvu vnitra, a vznikne mu tím i ná-
rok na finanční podporu z Ministerstva škol-
ství a tělovýchovy. Tento projekt byl také přijat  
a podpořen tehdejším vedením CASD.  
Ve spolupráci všech vedoucích oddělení dětí 
a mládeže v ČS unii i na jednotlivých sdru-
ženích CASD jsme začali připravovat Progra-
movou strukturu a Stanovy nově vznikajícího 
Občanského sdružení dětí a mládeže. Podí-
leli se na tom kromě mne (J. Šlosárek) za ČS 
také bratři Josef Bajusz a Radek Jonczy, dále 
pak za MSS bratr Milan Kašlík a za SS CASD  
Bohuslav Kern.

Program vycházel z původního projektu bra-
tra Oháňky „Stezka písmáků“, který jsme čás-
tečně upravili a rozšířili. Hladký průběh přípra-
vy však na čas zabrzdil zdánlivě zanedbatelný 
problém při hledání názvu právě vznikajícího 
sdružení. Většina osob zainteresovaných do 
této přípravy se totiž klonila k zachování ná-
zvu „Stezka písmáků“, ale při průzkumu mezi 
dětmi a mladými lidmi jsme narazili na zá-
sadní odpor. Termín „Písmák“ byl vnímán jako 
přežitý archaizmus, který je pro současnou 
veřejnost významově nesrozumitelný a byl by 
zavádějící. S protestem přišli také bratři Slová-
ci, kteří tvrdili, že termín „stezka“ slovenština 
nezná a jeho překlad „chodník“ nezní zrovna 
nejlíp. Česká verze „Stezkaři“ by možná ještě 
ušla, ale „Chodníčkári“ by pro název prý neby-
lo to „pravé-ořechové“. Proto se rozjela docela 
rozsáhlá kampaň pro nalezení názvu, který by 
mohl být univerzálně použit v Čechách i na 
Slovensku.

Spousta nadějných názvů, jako byli „Svět-
lonoši“, „Průkopníci“, „Kamarádi“, „Kristovci“, 
„Děti přírody“, „Písmáci“ apod., byla z růz-
ných důvodů odmítnuta. Tak např. název 
Světlonoši evokoval Lucifera-satana; název 
Průkopník už používají Svědkové Jehovovi  
a název Písmáci se mnohým jevil vhodný spíš 
pro archiváře než pro mladé milovníky příro-
dy. Neplánovaně vzplanuly mezi zakladateli 
emoce a volba názvu se zdála být v nedohled-
nu. Nakonec jsme se mezi desítkami návrhů 
sjednotili na přijetí „menšího zla“ – na názvu  
v anglickém znění „KLUB PATHFINDER“, pod 
kterým je ve většině světa známa adventistic-
ká organizace dětí a mládeže. Jevilo se nám, 
že po sametové revoluci už anglický název ne-
bude budit nežádoucí pozornost, a naopak,  
u mladší generace může třeba vzbudit  
i sympatie. Pro tuto volbu také mluvila 
skutečnost, že význam slova „Pathfinder“  
koresponduje s názvem Skaut, který v Česku 
již zdomácněl. Termín „Pathfinder“ je složenina 



dvou anglických 
slov „path“ = stez-
ka a „finder“ 
= ten, který na-
lézá. Oba názvy, 
Skaut i Pathfin-
der v angličtině 
označují zkušené-
ho vůdce, který 
je schopen na-
lézt cestu v ne-
přehledném te-
rénu pro ty, kdo 
ji neznají. A tak 
jsme názvem, 

zaměřením i stylem výchovy zůstali nablízku 
skautské organizaci, se kterou jsme dodnes  
v mnoha směrech v těsné spolupráci.
Je sice pravdou, že pro Čecha náročnější  
výslovnost tohoto anglického názvu se mno-
hým nezdála, ale postupem času a častým 
používáním nám přestala znít tak příliš exoticky, 
jako tomu bylo na začátku. Ba dokonce se  
z toho vyklubal celkem užitečný nástroj k po-
pularizaci naší nové organizace. Dodnes se 
totiž často stává, že se mnozí lidé ptají na vý-
znam tohoto anglického názvu a jeho výklad 
je pro každého pathfindera vítanou příležitos-
tí povědět zájemci něco bližšího o naší orga-

nizaci. Povědět o hlavním cíli, kterým je kromě 
jiného snaha o správné nasměrování a vedení 
mladých lidí k Ježíši a jeho království – upro-
střed nepřehledné džungle společenských, 
politických a náboženských názorů…

Spolu s názvem „Klub Pathfinder“ jsme přijali  
i mezinárodně respektované logo – znak 
Klubu Pathfinder, kterým je „ČERVENÝ TROJ-
ÚHELNÍK“ odkazující na vztah naší úcty  
k trojjedinému Bohu. Červená barva symbo-
lizuje krev Ježíše Krista – našeho Spasitele, 
kterou nás očisťuje od hříchů. 
Odpuštění a čistotu ducha, duše a těla, které  
přijímáme vírou, představuje „BÍLÝ ŠTÍT“. 
„MEČ“ ve středu znaku představuje Boží slovo, 
ze kterého poznáváme pravdu o Bohu a jeho 
způsobu záchrany.

Tímto názvem i logem záro-
veň deklarujeme příslušnost 
a propojení s celosvětovou 
adventistickou organizací 
Pathfinder Club, která se od 
roku svého založení (1947) 

rozšířila do všech zemí a světadílů, kde působí 
Církev adventistů sedmého dne.

                                 Pokračování zase někdy příště
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OPRAVA Z MINULÉHO ČÍSLA 
K článku „Stezka písmáků ve Valašských Kloboukách“
Na základě upřesnění některých informací, které jsem uvedl v minulém čísle, se omlouvám, že jsem bratra R. Billa uvedl jako sou-
časného vedoucího dětí sboru CASD ve Val. Kloboukách. Je sice pravda, že jeho předchozí práce nese i dnes ovoce, ale v současné 
době již vedení převzali jiní, a to v DSŠ sestra M. Cahlová a v oddíle KP bratr V. Trávníček. Tímto se omlouvám i jim.

Stezka písmáků 2013
 
Pro letošní studium Bible v rámci národní soutěže dětí ve znalosti Bible
byly vyhlášeny pro jednotlivé kategorie níže uvedené biblické knihy:
 
kategorie N (nejmladší, do 9 let): 5. Mojžíšova, Evangelium Lukáše
kategorie M (mladší, 10–12 vč.): 5. Mojžíšova, Evangelium Lukáše + Píseň písní
kategorie S (starší, 13–17 vč.): 5. Mojžíšova + Píseň písní + evangelia + 1. Korintským
kategorie P (dospělí, 18 a víc): totéž, co kategorie S

Bližší informace k soutěži najdete na webových stránkách „Klub Pathfinder.cz“
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Toto setkání, určené pro děti, proběhlo o víkendu od 30. 11. do 2. 12. 2012 v Třebíči. Celé se neslo v duchu motta 
„Vděčnost je pamětí srdce“ a Žalmu 107,8: „Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi!“ Přijely 
děti především z Horní Cerekve, Jihlavy a Žďáru. Během společně prožitých chvil byl čas na hry, popovídání  
i vážnější zamyšlení. 
Páteční večer byl zahájen promítnutím krátkého filmu o úsměvu a diskuzi o něm vedl ThB. Jan Majer.  
Následoval večer plný písní a her. 
Sobotní dopolední kázání, které bylo určeno především dětem a mládeži, přednesl opět bratr Jenda Majer 
a odpoledne u nás měl být vánoční koncert skupiny Šeptem. Proto jsme vyrazili na náměstí a do okolních 
ulic s pozvánkami, abychom kolemjdoucí na odpolední program pozvali. Zpočátku jsme měli trochu tré-
mu, ale když jsme viděli příjemné reakce oslovených lidí, tak nás brzy opustila. 
Po obědě následovala procházka centrem města. Navštívili jsme Židovskou čtvrť, která patří mezi památ-
ky UNESCO a je velmi pěkná. Po návratu jsme s napětím očekávali, zda přijdou na koncert nějací hosté… 
A pak už jsme jen podávali další a další židle, které jsme v budově sboru našli. Přišlo tolik lidí, že jsme  
se dovnitř sotva vešli a několik opozdilců muselo dokonce vzít zavděk místečky na chodbě. Koncert byl 
krásný a byli jsme rádi, že nebyl jen pro nás. 
Večer jsme se vypravili do hlubin dávnověku. Objevovali jsme biblické postavy, které byly oblečeny  
do dobových kostýmů. Dobře volenými otázkami jsme zjišťovali, o koho se jedná. 
V neděli dopoledne jsme pak vyrazili do ulic Třebíče na velký šifrovací závod. Při něm jsme si vyzkoušeli 
svoje schopnosti nejen luštit, ale také se orientovat v mapě. Objevovali jsme postupně tajné agenty, roz-
místěné na různých místech města, a luštili jsme tajný text. Většina skupin dorazila v pořádku, jen posled-
ní skupině musel vyrazit na pomoc jeden z agentů, jinak by pravděpodobně nestihla odjezd autobusu.  
Po závěrečném obědě a předání cen a odměn jsme se rozloučili. 
Už teď se těšíme, že se za rok sejdeme na druhé putovní bohoslužbě – ale to bude už v jiném městě  
našeho okrsku.

PRVNÍ DĚTSKÁ PUTOVNÍ BOHOSLUŽBA 
VDĚČNOSTI V TŘEBÍČI

Opäť je tu čas zimných prázdnin − čas zimných táborov. My sme neboli výnimkou a tiež sme sa vybrali do tábora. 
Lenže náš tábor nebol obyčajný. A viete prečo??? 
Pretože v tomto tábore sme sa stretli dva oddiely, a to oddiel Fatra (Banská Bystrica) a oddiel Wapity  
(Lučenec), a tiež preto, že to bol síce zimný tábor, ale bez snehu :D Nám to ale náladu nepokazilo a poriadne 
sme si to všetko užili!
Počas tábora sme mohli všetko komentovať, „lajkovať“, vytvoriť si svoju skupinu, četovať navzájom.  
Ale to najdôležitejšie je, že sme sa spojili aj s naším priateľom Ježišom Kristom, ktorý nás sprevádzal počas 
celého tábora. Mohli sme mu tiež napísať všetko, čo nás trápilo alebo sa ho spýtať to, na čo sme nepoznali 
odpoveď.
Každý deň sme začínali aj končili nástupom a všetkým sa nám to veľmi páčilo :-)
Program bol pestrý a každý si mohol prísť „na svoje“. Ráno sme začali rozcvičkou, ktorá nás poriadne 
prebrala a my sme mohli s radosťou zvládnuť všetky úlohy, ktoré nás čakali. V dopoludňajšom programe 
to bola pobožnosť a rôzne workshopy, napr. varenie, výroba kŕmidiel pre vtáčiky, maľovanie prírody, špor-
tové hry a iné. Poobede boli pripravené bojové hry, niektoré ľahšie, iné ťažšie. Zaujímavé boli „večerné 
udalosti“, napríklad Talentmánia − súťažiaci boli veľmi šikovní a rozhodovanie nebolo ľahké. Nechýbala 
nám ani porota − v zložení: Rytmus, Dara Rolins, Tina, Eminem a Avril Lavigne. Zažili sme aj atmosféru 
Mexika, Rajského večera a Silvestrovskej zábavy. Nechýbali ani nočná hra a večer humoru. 
Verím, že každý z nás odchádzal šťastný, s novými kamarátstvami a už teraz sa tešíme na najbližší tábor :-)

                                                                                                                                                                                                                       Michaela

Zimný tábor „DUCHOVNÝ FACEBOOK“
PÁCOV 27. 12. 2012 – 3. 1. 2013



PUTOVNÍ 
BOHOSLUŽBA




