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Milí pathfindeři, přátelé a kamarádi,

tentokrát se mi nashromáždilo větší množství pří-
spěvků z  akcí pathfinderů, a vzhledem k  tomu,  
že jde o prázdninové číslo, rozhodl jsem se ho po-
skládat tak, aby nikoho z přispěvatelů nezklamalo.  
Musel jsem však některé texty zkrátit tak, aby se to 
na prostor nám vyhrazený vešlo. 

ÚVOD
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ZLÍNSKÉ SAFARI
Jako každý rok z předchozích šesti let jsme s na-

ším oddílem KP – Daleká cesta připravili letos 
již sedmý ročník oblastní akce Klubu Pathfinder 
„ZLÍNSKÉ SAFARI“. 

Na rozdíl od těch předchozích roků jsme pro ten-
tokrát opustili prostředí ZOO Lešná a přesunuli se  
do romantického lomu ukrytého v lesích nad měs-
tem Zlín. O co bylo složení konkrétní živé fauny 
letošního safari chudší (většinou šlo jen o komáry 
a klíšťata), o to atraktivnější byl program – „lov pře-
množené zvěře pro imaginární zoo“. 

Improvizované „Správní středisko“, banka, vězení, 
nemocnice a obchodní centrum čekaly na 70 účast-
níků „ZLÍNSKÉHO SAFARI“ v  prostoru lomu, který 
v naší oddílové hantýrce nese název „KEN-TAKI.

„Lovci“ zde nakupovali licence k lovu, zbraně (papí-
rové koule) a prodávali své úlovky v obchodu se zvě-
ří… Potulní „pytláci“ drze a nemilosrdně přepadávali 
a okrádali lovce, ale zároveň obezřetně prchali před 
bdělými ochránci národního parku – „rangers“, aby 
pak ve „Správním středisku“ lovcům pod cenou pro-
dávali své ukořistěné úlovky. Zkrátka, bylo to SAFARI 
se vším všudy a jak se patří! 

Odměny nakonec čekaly nejen na vítěze, ale byly 
připraveny pro všechny zúčastněné…

Konečně, zalistujte na zadní stranu přílohy, kde 
zmíněnou atmosféru zachycuje náš komiks, a příště 
si už jarní „ZLÍNSKÉ SAFARI“ nenechte ujít…

Jerry

FLOORBALOVÝ TURNAJ V BANSKEJ BYSTRICI
V našom meste Banská Bystrica máme už nie-

koľko rokov vo zvyku využívať sobotné veče-
ry na relax pri športe. Prvotný zámer bol taký,  
že do telocvične, ktorá sa nachádza v obci  
Badín, budeme chodiť len my, záujemcovia  
zo zboru. No časom začali tieto stretnutia na-
vštevovať aj kamaráti našich mládežníkov. 

Tým, že sme sa takpovediac „pomiešali“ s priateľ-
mi zo sveta, raz za čas treba niektorých účastníkov 
napomenúť a  pripomenúť im, aby sa zdŕžali ne-
vhodných výrazov a prejavov, ktoré nepatria medzi 
slušných ľudí a medzi veriacich. Naším zámerom 
je, aby sme sa aj tu prezentovali ako kresťania,  
ale musím priznať že často si túto etiku rýchlejšie 
osvojujú naši kamaráti ako tí, ktorí by mali byť príkla-
dom a vzorom. Raz sme mali rozpravu s cirkevným 
bratom pri tom, keď som usmerňoval istého mladé-

Již jsem redakci Adventu tlumočil vaše přání, aby-
chom pro Přílohu dostali prostoru více – uvidíme, 
zda to bude možné.

Přeji vám všem příjemný čas prázdnin a budu  
se těšit na vaše zajímavé zážitky z táborů a výprav. 
Napište nám a nezapomeňte poslat i fotky…

Jerry

ho človeka, aby sa zdržal neslušného vyjadrovania. 
Brat mi vyčítal, že ak v tom budem pokračovať, pria-
telia sem prestanú chodiť. Ja som však trval na tom, 
že na našich stretnutiach musíme udržať kresťanský 
štandard. 

Napriek tejto obave sa na tohtoročnom, 8. ročníku 
turnaja okrem troch mužstiev z  našej cirkvi znovu 
zúčastnilo aj šesť tímov zložených  zo záujemcov 
z  mesta a  tých, ktorých sme napomínali a  usmer-
ňovali. Vďaka Bohu, že sme vytrvali a účasť na tur-
naji mohla byť taká početná. Ako organizátor som 
prekvapený zo stáleho záujmu zo strany neveria-
cich, napriek tomu, že ho vždy vedieme v kresťan-
skom duchu; začíname i končíme modlitbou s po-
ďakovaním za ochranu a Božie vedenie. 

Štefan Turóci
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Prednedávnom sme sa 
stretli vedúci z  oddielu Fa-
tra a  rozprávali sa o  živote 
v Klube Pathfinder. Chceli by 
sme sa s  vami podeliť o  to, 
na čo sme prišli − niektoré 
veci sú pre vás možno zná-
me, ale občas si potrebuje-
me niečo pripomenúť a  zo-
pakovať a opäť sa nad tým 
zamyslieť.
 
1) Je veľmi dôležité, aby sme 
sa my vodcovia navzájom PO-
VZBUDZOVALI a MOTIVOVALI 
v  práci pre deti, všímali si na 
druhých hlavne to pozitívne 
a chválili ich za ich dobré ná-
pady, šikovnosť a zručnosti.

2) Je potrebné VYCHOVÁVAŤ NOVÝCH RADCOV A VODCOV K ZODPOVEDNOSTI − je to ťažká úloha, ale pre 
budúci smer KP veľmi prospešná. Myslím, že každý z nás si uvedomuje, že dnešná doba a mládež je iná ako 
kedysi, mnohé dobré zásady sa vytrácajú. Dnešný svet vychováva mládež k tomu, aby si užívala, čerpala 
výhody, ako sa len dá. O zodpovednosti počujeme len málokedy, a potom to tak aj vyzerá. Ak nebudeme 
vodcov a radcov vychovávať my, vychová si ich svet. 

3) JEDNOTNOSŤ MEDZI VEDÚCIMI je veľmi dôležitá či už v tábore, alebo na schôdzkach, výletoch. Deti 
veľmi rýchlo zistia, keď medzi nami nie je jednota. Vytvárame tak nepríjemnú atmosféru a vzniká mnoho 
nedorozumení. 

4) DISCIPLÍNA a PORIADOK v táboroch, pri nástupoch a pod. − vnímame, že v tejto oblasti sa dosť poľavilo, 
a chceli by sme to obnoviť. Deťom sa to tiež páči, treba ich len vhodne motivovať. 

STRETNUTIE ODDIELOVEJ RADY – 
FATRA BANSKÁ BYSTRICA

5) NOSENIE PATHFINDERSKÝCH KOŠIEĽ 
nás vedúcich je výborným vzorom pre 
deti a tiež veľmi dobrou evanjelizáciou.

Na záver by sme chceli povzbudiť 
všetkých vodcov, ktorí pracujú v Klube 
Pathfinder. Robte túto prácu naplno, 
radšej pracujte v  jednej oblasti  odo-
vzdane ako v rôznych a len polovičato. 
Buďte dobrým vzorom pre deti, ktoré 
vás pozorujú! 

Oddiel FATRA
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Tak ako každý rok, aj túto jar sme sa stretli path-
finderi z  celého okrsku, aby sme spolu s  Bohom 
a kamarátmi prežili pekný víkend. No nestretli sme 
sa ako zvyčajne vnútri, ale tak, ako sa patrí − von 
v prírode. 

OSP 2013 (STREDNÉ SLOVENSKO)

OSP sme odštartovali úvodnou hrou, ktorá otestova-
la naše schopnosti a doviedla nás na miesto táboris-
ka − Pácov. Tam nás už čakal postavený hlavný stan 
a tiež naša batožina so stanmi, ktoré ešte bolo treba 
postaviť. Oficiálne sme naše stretnutie otvorili sláv-
nostným zapálením pagody, ktorá teda vôbec ne-
bola nízka, vztýčením vlajky a zaspievaním hymny, 
samozrejme v krojoch. Celý víkend nás sprevádzala 
dôležitá otázka: „TAK AKO?“, na ktorú si mal každý od-
povedať sám podľa rozhodnutia vo svojom srdiečku. 

V sobotu ráno nás prebudila nezvyčajná rozcvička, 
ktorá bola vlastne prvým rozhodnutím, ktoré nás 
čakalo. Každý si mohol vybrať smer svojej cesty, 
ktorou potom bežal a na konci ktorej ho niekto ale-
bo niečo čakalo. Nebojte sa, boli to samé príjemné 
veci − napríklad masáž, kam bežali len vedúci a iba 

jedno dieťa (ktovie prečo :D), ďalej rôzne „fajnotky“ 
a  pitie. Doobedie sme strávili v  nezvyčajnej sobot-
nej škole, ktorá bola pre nás pripravená zaujímavou 
formou súťaže, pri sledovaní rozhodnutí ľudí z Biblie, 
ktoré nám zahrali naši vedúci, a napokon osobným 
príbehom rozhodnutia a zamyslením. Po výbornom 
obede sme si trochu oddýchli a voľno sme vyplnili 
obľúbenou hrou, ktorú sa nikomu nechcelo prestať 
hrať. Poobede sa nám predstavili všetky družiny 
s  programom, ktorý si pripravili a  ktorý bol naozaj 
veľmi nápaditý a originálny. Našu cestu sme ukon-
čili spoločným rozhodnutím, pri ktorom sa každý  
z nás rozhodol odovzdať svoj život do tých najlepších 
rúk − do rúk Pána Ježiša. Spolu sme spievali, opekali 
a hrali sa hry, ktoré by sa nedali hrať bez kamarátov. 

V nedeľu sme deň začali pobožnosťou a po dobrých 
raňajkách sme sa už plní síl a snahy pustili do bojo-
vej hry o putovný pohár. Aj keď bolo horúco a občas 
sme nevládali, všetkým sa podarilo prísť do cieľa, 

a tým vyhrať nejakú cenu. Tento rok si prvé miesto 
vybojovali dievčatá z družiny Ježkovia, a tak pohár 
zostáva v Banskej Bystrici. 

Ďakujeme Pánu Bohu za ochranu, krásne počasie 
a  za to, že bol celý víkend s  nami. Tiež za nádher-
né okolie, do ktorého sme mohli uniknúť z  miest 
a každodenných povinností. Určite mal radosť, keď 
videl toľko sŕdc, ktoré sa pre Neho rozhodli. Ako to 
už býva, aj my sme sa museli rozlúčiť a bude nám 
smutno, ale už sa tešíme na budúci rok plný nových 
priateľstiev a zážitkov :-)

Lenka Kapustová



Kamarádi a kamarádky!

Čas od času dostávám od vás zprávy o činnosti a aktivitách vašeho oddílu KP nebo o zážitcích odvážných 

jednotlivců motivovaných naší přílohou. Jsou důkazem toho, že stále jsou mezi vámi ti, kdo i uprostřed přecivili-

zovaného světa mají rádi Boží přírodu a nacházejí v ní spoustu zajímavých zážitků, které nás naplňují vděčností 

a láskou ke Stvořiteli.

Přidejte se i vy k  těm, kteří se s  námi podělí o svá „malá“ dobrodružství, aby inspirovali druhé k  podobným  

zážitkům. I v dalším čase budu vybírat ty nejzajímavější k uveřejnění v naší Příloze. 

Dnes sahám do kategorie nejmladší přispěvatelů a přináším vám fotečky od sedmileté Karolínky:
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MASTERGUIDE 2013
„MASTERGUIDE“ je vzdělávací akce každoročně 
připravovaná vedoucími pracovníky oddělení 
dětí a mládeže pro vůdce pathfinderů z jednotli-
vých unií CASD patřících do Interevropské divize 
CASD.

Ve středu dopoledne jsme vyrazili na dlouhou 
cestu do švýcarského městečka Bonaduz na me-
zinárodní setkání vůdců pathfinderů. Výprava čí-
tala sedm členů (jak typické pro Církev adventistů 
sedmého dne) – dva za Slovensko, dva za Moravu 
a Slezsko a dva za Čechy + nepostradatelný Dawy, 
který bravurně řídil auto, jímž jsme cestovali. Po ce-
lou cestu jsme se snažili udržovat dobrou náladu, 
aby nám za volantem „neusnul“. Podařilo se. 

Večer jsme dorazili na úžasné místo za městečkem, 
kde nás přivítaly zvuky švýcarských pasteveckých 
zvonců znějících na úbočích krásných hor… A to, že 
v malém lesíku přespává ve stanech asi 100 vedou-
cích pathfinderů z různých zemí, nebylo skoro vůbec 
poznat.

Ještě týž večer jsme byli rozděleni do malých skupin, 
ve kterých jsme prožívali následující tři dny napl-
něné napínavými aktivitami. Zajímavé a podnětné 

„workshopy“, celodenní orientační bojovka a večerní 
hra v městečku Chur nám pomalu nedaly prostor ani 
pořádně vydechnout.

Co mně na tomto Masterguide nejvíc oslovilo, bylo 
promyšlené propojení ranních Biblických zamyšlení 
s denními aktivitami odvíjejícími se v přírodě nebo 
při přemýšlení nad naší prací s dětmi a mládeží. Dů-
raz celého setkání byl totiž položen na to, abychom 
si, coby vůdcové v Klubu Pathfinder, uvědomili, kam 
ve svém životě směřujeme a co je naším nejvyšším 
cílem.

V sobotu, na závěr celého pobytu, jsme zažili netra-
diční sobotní školu a odpoledne pak stejně úžas-
nou procházku kaňonem řeky Rhine, ze které jsme 
si odvezli jako vzpomínku řadu pěkných fotek. 

Poslední večer se nesl v duchu loučení a předávání 
vzájemných kontaktů a upomínek. Naplněni ne-
všedními dojmy z celé akce a novou chutí do naší 
„vůdcovské“ služby jsme pak vyrazili na cestu zpět 
k domovu…

Za celou výpravu sepsala 

Monika Medková

Milý strýčku Jerry,

když byl u nás n
aposledy Danda Svoboda na prázdn

inách, bylo velké 
horko, a tak jsm

e se 

rozhodli jít se vy
koupat na Hošťálkovou k Wagnerům do bazénu. Když jsme došli k bazénu,

 

uviděli jsme v něm žabku, která se 
nemohla dostat ven. 

Tak jsme ji zachránili. 

 
Byla nám asi vděčná, prot

ože nám potom dlouho v klidu p
ózovala, abychom

 si ji mohli vyfotit. 

 
Posílám Ti ty fotky.

Karolínka Pavlánová



JARNÝ TÁBOR

MASTERGUIDE 2013

ŽABKA




