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RADCOVSKÝ KURZ

„A čo ak náš starý vodca skončí s Pathfinderom?“ 

Milí rodičia a milé deti, táto otázka je úplne zby-

točná! Hlavne po tom, ako sa v  prvý aprílový 

víkend v Hrabove pri Ružomberku stretlo na rad-

covskom kurze vyše 40 teenagerov.

Sú to deti a  mladí ľudia vo veku od 13 do 16 ro-

kov, ktorí sa rozhodli venovať práci s deťmi v Klu-

be Pathfinder – najprv ako pravá ruka vodcov 

a neskôr (po ukončení vodcovského kurzu) aj ako  

samotní vodcovia.

Celý víkend strávili na prednáškach 

o tom, ako správne viesť oddiel, ako vy-

myslieť dobrý program, ako sa pri tom 

programe nezraniť... No, samozrejme, 

nechýbala ani zábava vo forme voľné-

ho času, nočnej bojovky či obľúbených 

piesní.

Všetkým sa páčili scénky, v ktorých mali 

skupinky zahrať situácie, kde sa radco-

via zachovajú dobre a  tiež nesprávne. 

A  tak vznikali scénky, ako napríklad: dieťa počas 

splavu spadlo do Dunajca a  jeden raft s radcami 

ho obišiel, a druhý zachránil... Ale nemusíte sa báť. 

V Klube Pathfinder niečo také nikomu nehrozí.

Keďže na tejto chate radcovia nadobudli 

hlavne teoretické poznatky, kurz bude 

pokračovať aj praktickou časťou v letnom 

tábore na Jordánci, kde vyvrcholí závereč-

nými skúškami. Všetci sa už tešia na ďal-

šie chvíle strávené so svojimi kamarátmi 

a s Bohom.



Všem, kteří nám zaslali své vyjádření „Jak rozu-
mím Desateru“ na výzvu z Přílohy Adventu č.10 –  
říjen 2012, posíláme slíbenou odměnu.

Pokud by se někdo z vás chtěl ještě dodatečně 
zapojit, máte možnost. Ještě pár kousků slíbené 
odměny zůstalo a čekají na vás… Napište mi, jak 
jednotlivým přikázáním rozumíte vy, a připojte se 
tím k dosavadní řadě účastníků soutěže. 

(jerry.slosarek@gmail.com, nebo J. Šlosárek, 
Krátká 919, 760 01 ZLÍN)

Nezapomeňte uvést také svou poštovní adresu.

                               Jerry

VYHODNOCENÍ VAŠEHO DESATERA
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VÝZVA K ZASLÁNÍ ZPRÁV O PLNĚNÍ ÚKOLŮ TTT
Vy, kdo jste se pustili do plnění úkolů Trpělivého  
Táborového Tréninku, ať už jako oddíl, anebo jed-
notlivě pod dohledem svých „garantů“, pošlete mi 
informace o tom, které úkoly už máte zvládnuty. 
Připojte také fotky, ať můžeme i vaše úspěchy pre-
zentovat v Příloze Pathfinder.

Blíží se čas prázdnin. Co nezvládnete do konce 
školního roku, dožeňte na táboře. Uzávěrka soutě-
že TTT  bude až v posledním čísle letošního Adventu. 
Nášivku TTT získají ti, kdo zvládnou alespoň 70 % 
všech úkolů.

Foťte na táboře, veďte si prázdninový deník, zapi-
sujte si veselé a zajímavé příhody tak, abyste o svých 
zážitcích mohli napsat po prázdninách do naší Pří-
lohy Pathfinder. Jsem přesvědčen, že jimi zaplníme 
mnoho stran nových komiksů… A to, věřím, nejen  
z oddílu Daleká cesta!

                                           Jerry
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NOVÝ ÚKOL TTT
Kamarádi a kamarádky, chlapci a děvčata!

Ve škole začíná „přituhovat“, neboť se blíží čas 
hodnocení vaší celoroční školní práce. Proto 
mnozí z vás nemají moc času na další aktivity.

 Zároveň je to však také čas, kdy se sice poma-
lu, ale nezadržitelně přibližují i všemi žáky mi-
lované letní prázdniny. Bude to čas dovolených  
a tábora, na kterém budete moci uplatnit mno-
hé z toho, co jste si natrénovali v rámci soutěže 
TTT.

Co by to však bylo za tábor pathfinderů, kdyby 
kromě tábornických zdatností neprověřil i vaše 
znalosti Bible. Mám za to, že doma, při rodin-
ných pobožnostech, na oddílových schůzkách 
anebo v  rámci dětské sobotní školky systema-
ticky postupujete v  poznávání této knihy. Aby 
prověřování vašich znalostí Bible bylo zajímavé 
a akční, připravili jsme pro vedoucí KP, učitele 
DSŠ nebo rodiče celou řadu podnětů k  tomu, 
jak to udělat, v příloze Bible pro pathfindery. Asi 
ne všichni ji však máte k dispozici, a proto vám 
pro představu některé nápady představím níže. 
Budou-li se vám líbit, objednejte si tuto Bibli  
u vedoucího KP – Davida Čančíka, abyste mohli 
využít i ostatní doporučení.

Novým úkolem v naší  soutěži TTT je vyzkoušet 
alespoň tři doporučené způsoby procvičování 
znalostí Bible a napsat mi zprávu o tom, který 
způsob se vám nejvíce líbil.

1. PROCVIČOVÁNÍ ORIENTACE V BIBLI

Znalost pořadí biblických knih je základní potře-
bou pro správnou orientaci v Bibli. 

a) Procvičování pořadí biblických knih
Udělejte si kartičky formátu asi tak 4 x 7 cm.  
Na jednu stranu napište větším písmem vždy ná-

zev jedné biblické knihy a na její druhou stranu pak 
název knihy, která jí v pořadí předchází a následuje 
(např.: str. 1 – PŘÍSLOVÍ; str. 2 – ŽALMY a KAZATEL). 
Soutěžící sejme z  hromádky promíchaných karti-
ček tu první a má za úkol bez nahlédnutí na druhou 
stranu uvést ony dvě knihy. Určí-li je obě správně, 
kartičku si ponechá pro závěrečné vyhodnocení. 
Pokud odpoví nepřesně, kartičku vloží dospodu 
hromádky k opětnému užití v soutěži. 

Var. 2: Použijte výše uvedené kartičky s názvy jed-
notlivých knih ve dvou provedeních. Rozmístěte 
je v  prostoru 10 x 10 m a děti rozdělte do dvou 
skupin. Pak na daný pokyn vyběhnou dva zá-
stupci soutěžících skupin (z  každé skupiny jeden)  
a hledají v daném prostoru kartičku s knihou, která 
je v pořadí biblických knih na místě prvním. Kdo ji 
najde, přinese ji k vedoucímu a ke hledání je pak 
vedoucím vyslán další zástupce. Přinese-li kartičku 
ve špatném pořadí, vedoucí hry ji dá následujícímu 
soutěžícímu k vrácení na plochu a ukáže novému 
soutěžícímu kartičku s názvem, na který má nava-
zovat kniha ve správném pořadí. (Soutěžící nesmějí 
používat Bibli – jde o procvičování paměti.) Vy-
hrává skupina, která stihne dříve sestavit kartičky  
ve správném pořadí.

b) Hledání v Bibli 
Vedoucí aktivity oznámí, co má skupina v Bibli najít 
(např. věc, jméno biblické postavy, událost, nebo 
známá definice).

Na daný pokyn každý z  účastníků aktivity začne 
hledat ve své Bibli místo – biblický text – kde se na-
chází uvedená věc. Kdo najde toto místo jako první, 
začne nalezený verš číst; další oznámí nalezení tex-
tu zdvižením ruky. 
Kdo najde hledanou věc jako první, získává 2 body, 
kdo úkol splní do 1 minuty, získává 1 bod. Body se 
sčítají z předem určeného počtu kol.

b) Biblická „úkolovka“ 
Na táboře nebo při výpravě do přírody zadejte sou-
těžícím úkol během předem určeného času (např. 
30 minut) najít v přírodě věci, které připomínají ně-
jaký biblický příběh. Pak ve druhém časovém úseku 
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(dalších 30 minut) mají soutěžící za úkol najít tyto 
příběhy v Bibli, aby dokázali, že nalezená přírodnina 
se v příběhu skutečně vyskytuje (např. 5 oblázků – 
1S 17,40; písek – Mt 7,26…).

Var. 2: Zadejte skupinám nebo jednotlivcům taková 
místa z Bible, aby v popisovaném ději byly uvede-
ny věci, které lze najít v blízkém okolí místa, kde se 
nacházíte. Úkolem soutěžících je přečíst si pozorně 
dané místo v Bibli a pak najít co nejvíce přírodnin, 
které by určenou událost připomínaly (např. Ž 23 – 
tráva, voda, prut, hůl, olej…).

c) Cesta podle azimutu 
Tuto aktivitu uveďte přečtením biblických textů ve-
dených v závorce (Př 4,5–7. 11–15. 26–27) a položte 
důraz na myšlenku, že dojít k cíli může jen ten, kdo 
se bude pečlivě držet pokynů uvedených na kartič-
kách… Aplikujte, že i v životě je nutné držet se peč-
livě Božích pokynů, abychom mohli bezpečně dojít  
do Božího království.

Pak připravte kartič-
ky, na kterých bude 
uvedeno vždy jed-
no slovo biblického 
textu (např. Př 4,11 a 
27), a pod ním uveď-
te azimut (pochodo-
vý úhel ve stupních, 
který lze určit pomocí 
buzoly) + počet kro-
ků, které je nutno ujít 
k místu, kde je umís-
těna kartička s  dal-
ším slovem... Úkolem 
soutěžících je s  po-
mocí buzoly projít ce-
lou trasu, opsat si slo-

va z kartiček a pak se uvedený výrok naučit zpaměti. 
Kdo zvládne tento úkol bez chyby v nejkratším čase,  
vyhrává.

NOVÝ ÚKOL TTT
ANO-NE

Vyrobte si kartičky formátu 4 x 15 cm a rozdejte 
je všem zúčastněným. Připravte si seznam otázek 
z Bible, na které lze odpovědět způsobem ANO-NE.

Průběh hry: Přečtěte otázku. Každý soutěžící 
uchopí kartičku tak, aby bylo vidět pouze odpo-
věď, kterou chce užít. Na pokyn „připravit, pozor, 
teď“ zvednou všichni najednou svou kartičku s od-
povědí. V jednom kole se nesmí dodatečně měnit 
způsob zvolené odpovědi!

Všichni, kdo odpoví správně, získávají bod. Soutěží 
se v 10 kolech a pak se vyhlásí nová hra.

Příklady otázek: Jmenoval se otec Izáka Jákob? 
Zvítězil v souboji David nad Goliášem? Zabil Kaina 
Ábel? Byl Jonáš polknut velrybou? Měl Ježíš brat-
rance jménem Jan? Měl Ježíš 10 let, když se ztratil 
rodičům v  Jeruzalémě? Utrhla Eva ze zakázaného 
stromu jablko? Apod.

Var. 2: Připravte označení ANO-NE na dvě židle po-
stavené vedle sebe (na první „ANO“ a na druhou 
„NE“).

Ve vzdálenosti asi 5 m od židlí určete startovní čáru, 
odkud budou vybíhat zástupci dvou soutěžících 
družstev. Přečtěte otázku typu „ANO-NE“ a nepro-
dleně odstartujte běh „odpovídajících“ zástupců 
družstev, kteří byli připraveni na startovní čáře.  
Na pokyn „připravit, pozor, teď“ vyběhnou oba 
soutěžící najednou směrem k  označeným židlím  
a usednou na tu, která je označena správnou od-
povědí. 

Přednostně před rychlostí 
se hodnotí správnost 
odpovědi!



Oddiel Fatra – B. Bystrica organizoval tábor  
s názvom „Na Stope“ v termíne 24. 2. − 3. 3. 2013  
v účelovom zariadení CASD − Pácov. Aj tentoraz 
sme sa spoločne stretli kamaráti z Banskej Bystri-
ce a Lučenca. 

Našou témou bolo ísť po stopách Ježiša. Učili 
sme sa, ako On reagoval na rôzne podnety, kto-
ré vznikali v jeho živote, spoznávali sme jeho 
reakcie v rôznych životných situáciách − zlosť, 
klamstvo, dôvera, nádej, pomoc, prístup k blíž-
nym. A snažili sme sa to preniesť aj do našej 
doby, naučiť sa konať s láskou, ako to robil On.

JARNÝ TÁBOR
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JAK VYPADÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚKOLŮ TTT

1. úkol jsme splnili 26. 12. 2012 v Beskydech 
na Ježonkách. Bylo asi 10 cm sněhu, mírně 
pod nulou a silný vítr. Hoši po důkladné pří-
pravě oheň zapálili první sirkou. Byli lepší než 
já, mně se to podařilo až sirkou třetí. :-)

2. úkol jsme absolvovali další den, tj. 27. 12. 
2012 taktéž na Ježonkách: Za cíl jsme si zvolili 
Lysou horu, která se nám zdála téměř nesku-
tečně vzdálená. Vyrazili jsme časně ráno. Čím 
blíže jsme byli vrcholku, tím více se zdálo, že 
tam snad nedojdeme. Sil ubývalo a vítr sílil. 
Mlha byla tak velká, že vrcholek nebyl celou 
dobu vidět a málem jsme o něj zakopli. :-)
Celková délka trasy byla 9 km.

3. úkol byl splněn 10. 3. 2013. I když to venku 
vypadalo, že při teplotě kolem nuly ještě ne-
může nic kvést či jinak jevit známky probou-
zejícího se jara, rozhodli jsme se, že vyrazíme 
na výpravu a zjistíme, jak to s probouzejícím 

se jarem vypadá. Kousek od našeho bydliště, 
za vesnicí Bohuslavice nad Vláří, se nachází 
známá lokalita, kde rostou volně sněženky. 
Toto místo je vyhlášeno právě kvůli sněžen-
kám jako přírodní památka. V duchu jsem  
si říkal, že budeme rádi, pokud tam uvidíme 
alespoň pár rozkvetlých sněženek. Jaké však 
bylo naše překvapení, když jsme na jednom 
místě v lese uviděli doslova sněženkový kobe-
rec. Bylo to nádherné.

Takže tolik k našim zážitkům při plnění TTT.

Jerry, děkujeme za inspiraci, jak zajímavě  
a užitečně můžeme také s dětmi trávit volný 
čas.

A těšíme se na další úkoly.

Za tým „Tři bratři – TVP“   

                                      „garant“  Pavel Lukšík

TŘÍ BRÁŠKŮ Z JEDNÉ RODINY, JEJICHŽ „GARANTEM“ JE TATÍNEK…

Zažili sme krásne chvíle s kamarátmi, zahrali 
sme sa rôzne hry, kde nebola núdza o zábavu 
a úsmev. Každý deň sme v bojovej hre pozná-
vali prírodu.

Ubehlo to veľmi rýchlo a rozišli sme sa s krásny-
mi zážitkami a s nádejou, že sa opäť stretneme, 
a to v letnom tábore na Pácove. 

Zatiaľ dovidenia, kamaráti :-)

                                    Fero



JARNÝ TÁBOR

LUKŠÍKOVI




