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Je pátek podvečer a do Štramberku se sjíždějí 
oddíly ze všech světových stran. Je to tady! Prá-
vě vypukl další ročník Helfštýna, letos opět pod 
„Štramberskou Trúbou“. Na tvářích všech je vidět 
netrpělivé očekávání a také trocha napětí, jak to 
vlastně dopadne s počasím, které nám rosničky  
v televizi nepřály.

Odbila osmá hodina večerní, ponocný už hlásal 
smrákání a v sále U Kateřiny, kde jsme letos nocovali, 
se sešla velmi objemná masa mladých budoucích 
rytířů. 

V jedné „středověké krčmě“ se odehrál příběh, který 
nás vtáhl do dění. Dva rytíři svedli boj o krále – jeden 
ho chtěl zradit, druhý ochránit. Tajemný svitek, který 
jsme obdrželi, obsahoval velmi důležité informace. 
„Co se bude dít dál? Zvládneme náročný úkol – 
ochránit krále?“ tyto otázky nás provázely při první 
cestě za „mnichem“. Všichni stateční obdrželi také 
glejt, který je opravňoval pro vstup do rytířského 
stavu, až složí k nohám herolda splněné úkoly. 

První noc mladí rytíři zvládli bravurně; i přes řádění 
živlů dorazili zpět do „do podtrúbí“ a dali tak punc 
své statečnosti. Všichni ten den již byli tak unaveni, 
že se odebrání do krajiny snů neodkládalo a bylo 
všemi vítáno plnými doušky. Jiskrná noc štramber-
ská vnesla pokoj a klid do duší maličkých a ti tak zdo-
lali první náročnou noc – zde, v kraji středověkých 
hrdinů. 

3

Je ráno, den sobotní. Po osvěžení našich srdíček 
ranním setkáním s naším Králem jsme se všichni 
pustili do bojů urputných. Získání rytířského stavu 
není věcí jednoduchou, a tak bylo vidět, že všichni 
sahají až na dno svých sil. Počasí jakoby nás chtělo 
zastavit, jako by říkalo „vy dnes nikam nechoďte…“, 
ale statečnost a vytrvalost našich nejmladších byly 
nezlomné. Získávání právoplatných „pečetních bul“ 
vyžadovalo soustředěnost a vytrvalost. Klání bylo 
těžké a soutěžní úkoly prověřovaly všechny stránky 
osobnosti. Bylo vidět, že i vedoucí dostávají zabrat. 
Vybaveni zbrojí, kterou si každý bojovník musel vy-
robit, a s řádnou dávkou odvahy jsme sobotní den 
věnovali našemu „Nejvyššímu Králi“ a v podvečer 
poklekli u jeho nohou. 

Sobotní večer se nesl v duchu příběhů, které vy-
právěl „herold“ a poté i sám „místní král“, který přijel 
navštívit své rytíře. On také všechny, kteří splnili he-
roldovy požadavky, pak pasoval do stavu rytířského.
Nedělní ráno nás po vydatné snídani přivítalo se vší 
parádou… Velký rytířský turnaj se rozjel na plné pec-
ky. Všude ryk a povyk, pohyb a hemžení. Úkoly pro-
věřily všechny zúčastněné, zda právě oni jsou hodni 
být rytíři našeho Krále. 

Mladí pathfindeři, jsem rád, že vás znám. Jsem rád, 
že právě vy jste těmi rytíři Krále Nejvyššího – Ježíše 
Krista. A věřím, že i v reálném životě dokážete vždy 
stát na Jeho straně. 

Ondra
104 oddíl Daleká cesta Zlín

Letos nám kamarádi z Jižního kříže připravili Ro-
binzonádu v duchu zájezdu v čase pořádaného 
cestovní kanceláří. Po příletu (příjezdu) na letiště 
(tábořiště) jsme všichni museli projít přísnou od-
bavovací kontrolou, po které jsme se ubytovali  
v luxusních pokojích RZ Štědronín.

Výlet časem započal průchodem tunelem, který nás 
dovedl do dob dávnověku, kdy Jákob a Ezau vyrůs-
tali v muže u svých rodičů. Ještě večer jsme se rozdě-

leni do13 družin vydali plnit krátké úkoly, při kterých 
jsme se ve skupinách mohli lépe poznat. Polovina 
z 16 stanovišť byla zaměřena spíše na rozumovou, 
druhá pak na fyzickou část naší osobnosti.

Druhý den ráno jsme nasměrovali svoji pozornost  
na získávání požehnání pro sebe a svoji rodinu 
(družinu). Ve strategické hře jsme se snažili najít nej-
kratší cestu k pěti požehnáním, které Jákob získal 
v průběhu života. Na stanovištích jsme museli činit 
rozhodnutí, která nás k požehnáním přibližovala,  

CO SE DĚLO LETOS NA „HELFŠTÝNĚ“

ROBINZONÁDA 2013 – JÁKOB
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či nás od nich oddalovala. Nakonec jsme všichni 
došli k žebříku, ze kterého k nám promluvil anděl.  
Na důkaz jeho požehnání jsme si odnesli velký ká-
men s číslem družiny, která se od této chvíle stala 
předmětem našeho zájmu, abychom ji v závěru 
mohli požehnat, podobně jako Jákob žehnal svým 
synům v Egyptě.

V odpolední části jsme se přenesli v čase na statek 
Jákobova strýce Lábana. Na herním poli jsme se učili 
základům ekonomiky a snažili jsme se získat co nej-
větší majetek, abychom nakonec s dostatečným po-
čtem žen a dětí mohli pokračovat v další cestě.

Večerní hra byla věnována Jákobovu setkání s Ezau-
em. Družiny se vydaly směrem ke svému vedoucí-
mu. V nočním lese se děti potkávaly s anděly, kteří 
jim po vzájemném zápase udělovali požehnání, 

nebo naopak odebírali provázky symbolizující ky-
čelní kloub. Po krátké chvíli napětí jsme se s ostat-
ními vedoucími svých milovaných dětí dočkali. Než 
jsme se uložili ke spánku, složilo ještě deset našich 
kamarádů slib Klubu Pathfinder u slavnostního ohně. 

V neděli jsme se vypravili na Ezauovu pevnost (hrad 
Zvíkov), abychom předali požehnání psaná fixem  
na kameni naší bratrské družině, kterou jsme si  
v sobotu vylosovali. Na cestě zpět do kempu jsme 
pod vedením našeho průvodce prošli dějinné etapy  
z doby praotce Jákoba až do současnosti. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem účastníkům  
a zvláště těm, kteří pro nás připravili tento požehna-
ný víkend. Požehnán buď Hospodin navěky. Amen, 
amen. Ž 89,53  

Za příbramské Jestřáby zapsal Teoš

Ahoj kamarádi a kamarádky!

Dnes dostáváte v rámci naší soutěže TTT úkol čis-
tokrevně tábornický, který budete moci splnit bě-
hem prázdnin. Pro některé z vás bude asi jedním 
z nejtěžších, ale o to krásnější zážitek vám po jeho 
splnění zůstane.

NOVÝ ÚKOL TTT

Vaším novým úkolem je totiž přenocování o samotě 
„pod širákem“ – (rozuměj: „pod širým nebem“).
Vyberte si jasnou noc, kdy nehrozí déšť, najděte  
v blízkosti tábora, chaty nebo domova suché místo 
(nejlépe pod širokými větvemi vysokého smrku),  
a na něm přespěte alespoň jednu noc o samotě – 
bez bezprostřední blízkosti další osoby.

Místo vyberte s vedoucím tábora nebo s rodiči tako-
vé, které bude na doslech a v dosahu pro kontrolu 
dospěláků, zda jste v noci v pohodě. Nezapomeňte 
si, kromě jiného, vzít s sebou i baterku a píšťalku. 

Když jsme podobný úkol plnili kdysi s naším oddí-
lem, zakoupili jsme si v železářství pro tento účel 
průhlednou igelitovou „rouru“ a vytvořili z ní pro 
deštivé počasí jednoduchý průhledný „přístřešek“. 
Otevřenými „vchody“ proudí čerstvý vzduch a spa-
cák se vám nezapotí, jak by tomu bylo v případě, 



když byste spacák na noc umístili do igelitového 
pytle.

Vychutnejte si nevšední pohled ze spacáku na noční 
hvězdnatou oblohu tonoucí v hrobovém tichu a při 
rozbřesku si nenechte ujít jedinečný ranní koncert 
tisícihlavého chóru opeřených zpěváčků. To musíte 
alespoň jednou v životě zažít „na vlastní kůži“.

Pořiďte si fotku svého „bivaku“ a do deníku si na dru-
hý den zapište pocity, s jakými jste noc na „samotce“ 
prožili. A to mi pak pošlete v mailu nebo dopise jako 
důkaz splnění tohoto náročného úkolu.

Pro „juniory“ (mladší 10 let) je podmínkou, že přespí 
v blízkosti dospělého rádce, rodiče anebo ve stanu 
ve dvojici s kamarádem či kamarádkou.

Závěrem ještě upozorňuji, že kterýkoli z předcho-
zích úkolů můžete ještě dodatečně splnit na táboře 
anebo při rodinné dovolené!!! Vypište si jednotlivé 
podmínky z předchozích příloh (najdete je i na inter-
netu www.casopisadvent ) a poproste o spolupráci  
a podporu svého dospělého „garanta“ – rodiče, 
abyste mohli mít po prázdninách splněno alespoň 
70 % zadání.

                                                                                         Jerry

JAK JSME S DĚTMI ABSOLVOVALI HORNICKÝ 
VÝCVIK ANEB REPORTÁŽ Z LETOŠNÍHO 

ROČNÍKU 12 KLÍČŮ
O víkendu 5. až 7. dubna 2013 jsme se sešli  
ve Vinařicích u Kladna na tradiční jarní akci  
oblasti „Zlatý střed“ s názvem „12 KLÍČŮ“. Tento-
krát jsme tedy odhalovali klíče k minulosti i pří-
tomnosti Kladenska. 

V pátek večer mezi nás zavítal horník ve slav-
nostní hornické uniformě a povyprávěl nám  
o historii hornictví na Kladensku. Poté přišel Dawy 
jako jeho kolega v pracovním hornickém oděvu s veš-
kerým vybavením (přilba, lampa, sebezáchranný pří-
stroj…). Dověděli jsme se nejen o jeho osobní zkuše-
nosti z návštěvy dolu na Ostravsku, ale hlavně o tom,  
v čem se tato zkušenost podobá naší křesťanské víře.

Na začátku sobotního dopoledne jsme se rozdělili 
do šesti skupin pojmenovaných podle zdejších dolů 
(např. Mayrau, Ronna, Max apod.) a prvním naším 
úkolem bylo vyrobit erb jejich dolu. Během další 
krátké aktivity si mohly děti zahrát na hornické zá-
chranáře. 

V druhé části dopoledne opět přišel Dawy, tentokrát 
s vybavením hornického záchranáře, a pokračo-
val ve svém pátečním zamyšlení o paralelách mezi 
hornictvím a naším životem. Je prima si uvědomit,  
že můžeme být průběžně ve spojení s Někým naho-
ře, kdo o nás ví; a pokud se ocitneme v nějaké ne-
bezpečné situaci, že je připraven nám přijít pomoci. 

V sobotu odpoledne jsme na Vi-
nařické hoře plnili různé nápadité 
úkoly spojené se zdejším regio-
nem.

Večer jsme ještě s vlastnoruč-
ně vyrobenými kahany vyrazili  



Letošní Sněženka byla věrna svému jménu, a tak 
nás padající sníh a zima zalézající pod bundy  
a svetry provázely téměř na každém kroku. Sně-
ženka je tradiční pathfinderská akce pro děti 
pořádaná oblastí Východní vítr. Letos proběhla  
ve Vamberku. Tak jako každý rok i letos byla její 
náplní etapová hra. Tentokrát jsme se stali ucha-
zeči o členství v řemeslných ceších. 

Stát se členem řemeslného cechu však není nic 
jednoduchého. Členství v cechu je věcí prestiže 
a cti a rozhodně není pro každého. Jen ti, kdo 
prokážou řemeslnou zručnost, svou důvěru  
v Boha a absolvují cestu do světa na zkušenou, 
budou přijati mezi mistry. 

Prvním naším úkolem bylo sepsání cechovní 
artikule – jakéhosi soupisu podmínek členství 
a závazků, které na sebe mistři jednotlivých ce-
chů berou.

Svou schopnost učit se Božím radám jsme pro-
kazovali v sobotu dopoledne při hledání biblic-
kých veršů a jejich netradičním přednesu spo-
jeném s předváděním různých pohybů dvěma 
„vambereckým radním“.

Dalším naším úkolem bylo vytváření cechov-
ních erbů, které jsme nutně potřebovali do ná-
sledující hry. 

V té jsme měli prokázat své řemeslné doved-
nosti. Byl to úkol nelehký, neboť jsme se museli 
vydat do neznámých míst městečka Vamberka. 
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Podle starých dobových fotografií jsme museli 
nalézt místní významné stavby, kde na nás če-
kali cechovní mistři se svými záludnými úkoly. 
Zatloukali jsme hřebíky, jedli rohlík na čas, pů-
lili cihlu kladivem, navlékali niť a obouvali boty  
na čas. Aby to však nebylo málo, museli naše 
družinky učňů dávat pozor na bandu místních 
lupičů, která se po městě pohybovala a rozhod-
ně neměla přátelské úmysly.

Poslední podmínkou pro vstup do cechu bylo 
podniknutí cesty na zkušenou. Ta se konala v ne-
děli dopoledne a vedla hezkou krajinou k Chatě 
na Vyhlídce. Cestou nás čekalo několik úkolů, 
které byly zaměřeny na náš pathfinderský um  
a znalosti.

Na letošní Sněžence jsme se opravdu nenudi-
li. Dvě hodiny her jsme prožili v sobotu večer  
v tělocvičně místní školy a poté nás všechny če-
kala noční návštěva nedalekého kostela sv. Pro-
kopa. Zde jsme se setkali s „místním mnichem“, 
kterému jsme přečetli své cechovní artikule.

Na závěr pak měl mnichův poradní hlas pře-
kvapivě velký význam při určování celkového 
pořadí jednotlivých družinek. Vítězem se stal 
cech zedníků a kameníků.

Letošní Sněženka byla zábavná a zajímavá, 
dozvěděli jsme se mnoho nového. Moc za celý 
ten příjemný a bezproblémový víkend děku-
jeme. Díky!

Těšíme se na další východovětrovskou akci.

na krátkou noční bojovku za „zavaleným horní-
kem“. Od něho děti získaly informace o dovednos-
tech, které by měl správný horník ovládat.

Neděle se nesla ve znamení návštěvy hornického 
skanzenu „Důl Mayrau“, kde jsme navštívili „řetízko-
vou“ šatnu, prohlédli si některé stroje a vybavení po-
užívané horníky a závěrem absolvovali překážkovou 
dráhu v hornickém výcvikovém prostoru, tzv. „dým-
nici“. Nahlédli jsme krátce i do jedné zdejší štoly. 

Po slavnostním vyhlášení výsledků byly dětem pře-
dány pamětní glejty o úspěšném absolvování hor-
nického výcviku. 

Naše poděkování proto patří Ivetě P. a celému kla-
denskému organizačnímu týmu. 

                             Honza B.    
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