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Malé, sladké a hlavne farebné − tak to sú lentilky. Všetci ich poznáme a každý ich má rád. Aj keď sú 
rôznofarebné (červené, žlté, modré, fialové...), v podstate sú rovnaké. 
A tak isto je to aj s nami − sme rozdielni, no predsa máme čosi spoločné: radi sa hráme, rozprávame sa,  
chodíme spolu do prírody, na korčuľko, do sobotnej škôlky, máme radi oslavy...
...a na jednej takej − lentilkovej, na ktorú sme priviedli aj svojich kamarátov a zahrali sa s nimi rôzne hry, 
urobili si originálny odtlačok prsta, samozrejme farebne, nech sme ako lentilky, a tiež sme si vypočuli príbeh 
− sme pochopili, že to, čo máme spoločné, je LÁSKA. No nie tá naša, ľudská, ale Božia. Božia láska k nám.
Ťažko sa to vysvetľuje, ale najlepšie to chápeme, keď sme spolu a robíme veci, ktoré nás bavia, keď sa učíme 
rozumieť jeden druhému a pomáhať si.
Chceme toho ešte veľa zažiť a hlavne sa spoznať, pretože sme práve „vznikli“ − na tejto party. Tak nám držte 
palce, nech to niekam dotiahneme − spolu samozrejme.
A aj keď sme „farební“, predsa sme si podobní :-)))))

                                                                                                                                                                           za oddiel Wapity Damareja 

JAK SE PŘIPRAVUJEME NA NÁŠ LETOŠNÍ TÁBOR
Do prázdnin, kdy budeme jako tradičně organizovat náš týdenní tábor, je ještě relativně daleko. 
To však neznamená, že bychom s dětmi z našeho oddílu (a „blízkého“ okolí) zaháleli. 

Po vyhodnocení loňské zkušenosti jsme se i pro tentokrát rozhodli, že budeme naše děcka postupně se-
znamovat s tématem tábora již během školního roku, a to formou celoroční hry. Tu realizujeme na našich 
víkendových akcích. Zatím proběhly tři. Při té první, kdy jsme loni v listopadu využili pohostinnosti našich 
kamarádů z Plzně, se děti dozvěděly, že cílem naší letošní „mise“ bude putování na legendami opředené 
Rajské ostrovy v Sargasovém moři. Podle legendy, kterou se od místních indiánů dozvěděl kapitán Henry 
Hudson, slavný mořeplavec a objevitel Hudsonova zálivu, může na tyto ostrovy ve zdaru doplout a získat 
zdejší poklad jen ten, kdo je „čistého srdce a čisté mysli“. 

Ještě v průběhu plzeňské víkendovky jsme s dětmi absolvovali hru, při níž děti řešily různé životní situace  
a měly přitom zvažovat, jak se co nejlépe zachovat. Během další akce, při níž jsme putovali na rozhlednu Děd 
u Berouna, bylo zase naším úkolem získat starou lodní mapu, která by nás mohla do oblasti, kde se Rajské 
ostrovy nacházejí, nasměrovat. Když se nám podařilo tento cíl splnit, přemýšleli jsme s dětmi o tom, že tako-
vou „mapou“ je pro nás křesťany Bible a především pak Desatero. V průběhu dalších příprav na letošní tábor 
bychom se proto chtěli s dětmi nad obsahem Desatera blíže zamýšlet. 

Dosud poslední víkendovka proběhla začátkem března. V jejím průběhu měly děti mj. možnost vyzkoušet 
si své „námořnické“ schopnosti, a to během krátké plavby na raftu v přečerpávací nádrži ve Staré čistírně 
odpadních vod v Praze-Bubenči. Nedělní putování poblíž Slapské přehrady se pak neslo v duchu pátrání po 
námořnické výbavě, kterou bychom mohli použít pro naši táborovou „plavbu“. 

Naše táborové přípravy vyvrcholí, jako již tradičně, na předtáborové víkendovce v Měňanech u Stáni Sotlové. 
Pevně věřím, že jak této akce, tak především samotného tábora, se zúčastní co nejvíce dětí a že naše letošní 
mise bude úspěšná. 

A pro ty, které tento článek zaujal, mám dobrou zprávu. Tábor pořádáme nikoliv jen pro děti z našeho oddílu, 
ale pro kterékoliv děti z oblasti Zlatý střed. Takže pokud máte zájem, neváhejte a stáhněte si přihlášku na náš 
tábor z našich oddílových webových stránek: http://kp-penguins.webnode.cz/ 

                                                                                           Honza Bezděkovský, oddíl Penguins (Praha-Smíchov) 
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NOVÝ ÚKOL TTT
Kamarádi a kamarádky,
jaro už definitivně zvítězilo nad zimou a hezké dny nás lákají k výpravám do přírody. Nový úkol TTT 
můžete splnit právě na některé z nich.

V tomto úkolu půjde o trénink schopnosti uvařit  
v přírodě jednoduché teplé jídlo – polévku na pol-
ním ohništi. Dnes, kdy existuje řada moderních 
instantních přípravků, kterými si můžeme velmi 
jednoduše zajistit teplé jídlo na výpravě pouhým 
ohřátím pitné vody, se však okrádáme o zajímavé 
a napínavé „dobrodružství“. A že úkol vlastnoručně 
a na otevřeném ohni uvařit bramborovou polévku 
z čerstvých potravin dobrodružstvím skutečně je, 
poznáte, až se do tohoto pokusu pustíte. V našem 
oddíle dokonce v této disciplíně soutěžíme.
Poproste maminku anebo si z kuchařské knihy 
vypište do svého deníku recept na bramborovou 
polévku (pozor, existuje celá řada zajímavých nu-
ancí – vyberte tu, která se vám bude nejvíce za-
mlouvat). Podle návodu si zajistěte všechny potřeb-
né ingredience a pak, na výpravě, z nich na polním 
ohništi uvařte pravou tábornickou „bramboračku“.  
A nebojte se experimentovat i s různými vhodnými 
přísadami. 

Úpravu jednotlivých ingrediencí 
(jako je škrabání brambor a zeleni-
ny, jejich krájení i volbu potřebné-
ho množství) nesmí za vás udělat 
maminka ani vedoucí, nýbrž vše 
podle receptu uděláte na výpravě 
sami. Nechat si vše nachystat do sáč-
ku a pak to jen vysypat do kotlíku, 
to dovede každý, ale ovládat nůž 
při škrabání a krájení, odhadnout 
správné množství brambor, soli 
a další zeleniny, to už vyžaduje 
zkušenost. A o to tu jde. Doma si 
to můžete pod vedením maminky 
vyzkoušet a na výpravě pak už „za-
perlit“ coby zkušený „kuchař“.
Postup práce nafoťte a popište  
v krátké zprávě. Přidat můžete i za-
jímavé či veselé momenty (pokud  
k nim při vaření došlo) a pošlete je 
jako důkaz splnění úkolu na mou 
adresu. 

                        Jerry
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DOBRÝ NÁPAD
DALEKÁ CESTA ROZDÁVÁ RADOST

V našem zlínském sboru máme „raritu“. Vedle 
modlitebny je adventistický domov důchodců, 
kam občas zajdeme babičkám a dědečkům 
zazpívat. Ale to ještě není ta „rarita“, ten někde 
možná máte taky. Tou „raritou“, kterou máme 
na mysli, je skutečnost, že v našem DPS (Domov 
pro seniory) máme tetu, která se zde právě do-
žila 100 let.

Rozhodli jsme se, že jí k tomuto slavnému výročí 
zajdeme popřát. Vyrobili jsme doma každý jedno 
originální přáníčko, Jerry za pětikačky, které střá-
dáme na každé schůzce, zakoupil kytičku a spo-
lečně jsme tetě Stackeové popřáli. Jerry měl krát-
kou řeč a pak jsme zazpívali hymnu pathfinderů  
v české i slovenské verzi (protože v oddíle máme tři 
Slováky). Na závěr jsme tetě předvedli náš oddílo-
vý pokřik – CIGI-CAGA, CIGI-CAGA… HEJ, HEJ, HEJ. 
Teta měla velkou radost. Nevíme, z čeho větší.  
Asi z našeho „pokřiku“, protože ten dobře slyše-
la, ale chválila všechno. Nakonec nám přednesla 
dlouhatánskou básničku, kterou zná už od školy. 
To vám byla „pecka“ – my si pořád nemůžeme za-
pamatovat všechny mapové značky, které dřeme 
na schůzkách už půl roku.

Radost jsme měli i my – jednak z toho, že radost 
měla teta, ale přiznáváme, taky trochu z toho,  
že nás pohostila dobrými zákusky…

  Pathfindeři z Daleké cesty



Rok se s rokem sešel a opět jsme se mohli zúčastnit Žlutavského Jarního tání. 112. oddíl Sovy Žlutava  
se tradičně chopil organizace a připravil pro nás všechny opravdu úžasný víkend plný hrdinů a padouchů.

Zpočátku to vypadalo, že budeme na akci sami, ale zdání obelhalo smysly a při sčítání lidu jsme se dobrali  
k úctyhodnému počtu – celkem skoro 90 účastníků. „Jarní tání“ letos soupeřilo spíše se „Zimním zmrznutím“, 
ale přežili všichni.
Po urputném zápolení v sobotu i neděli přišla chvíle napětí a očekávání – vyhlášení výsledků. Snažení ne-
přišlo nazmar. Plno cen a diplom nám budou připomínat krásné chvíle na Žlutavě. Dokonce i první družstvo 
Majáci, vítězové celého klání, se s námi podělili o hlavní cenu, velký a sladký dort v podobě Spidermana,  
a tak jsme společně u stolu mohli vychutnat jejich vítězství. :-) 
Jarní tání nás opět příští rok zavolá a my určitě na tuto lákavou možnost odpovíme. :-) Nechcete přijet taky?

                                                          Ondra, 104. oddíl Daleká cesta Zlín

JARNÍ TÁNÍ 2013-03-26
Letošní téma: Padouši a hrdinové
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TTT-JUNIOR
Do plnění některých úkolů TTT se s maminkou pustili i Karolinka a Honzík Pavlánovi. Například při své 
jarní výpravě hledali a s pomocí maminky nafotili objevené první projevy jara. 

Připojte se i vy další – na věku nezáleží. Důležité je ZÚČASTNIT SE. Všechny předchozí úkoly mů-
žete ještě splnit dodatečně. A těm mladším můžete „laťku obtížnosti“ úměrně snížit.  
Nášivka TTT-JUNIOR čeká i na ně.

                                                                                Ewana

TTT – zpráva oddílu Vojkovice
VÝPRAVA K PRAMENI RÁZTOKY 3. 3. 2013

Jaro pomalu ťuká na dveře, na horách taje starý 
sníh a my ještě nemáme splněny úkoly TTT. Proto 
v neděli vyrážíme na výpravu, při které budeme 
moci splnit hned úkoly dva – CESTA K PÓLU NE-
DOSTUPNOSTI a ROZDĚLÁNÍ OHNĚ NA SNĚHU.

Dostat se v zimě k prameni potoka Ráztoka byla dost 
„makačka“, která nám dala pořádně zabrat. Ze začát-
ku se to jevilo jako „žoužel“, ale v hlubokém sněhu 
mimo stezku jsme si připadali jako ti zlatokopové 
někde na Klondiku…

Když jsme vylezli na vrchol, bylo nám tak teplo,  
že jsme o oheň ani nestáli. Ale příkaz vůdce zněl jas-
ně: „Právě jste se propadli v prasklém ledu do řeky. 
Všechno máte mokré, mráz –30 °C ohrožuje vaše 
životní funkce. Pokud do 30 minut nerozděláte po-
řádný oheň, umíráte. V KPZ máte poslední tři sirky; 
tak vzhůru k „záchraně života“…
Rozdělili jsme se do dvojic a během následujících tři-
ceti minut jsme „bojovali“ o život. K naší smůle přeži-
ly jen dvě dvojice. Ostatní bídně „zhynuli“… Budeme 
muset ještě více potrénovat, aby vojkovičtí pathfin-
deři nevyhynuli. :-)

                                         Zapsal  David Stebel



ODDÍL VOJKOVICE

TTT-JUNIOR




