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Tábor detského korešpondenčného kurzu je určený 
najmä pre deti, ktoré sú zapojené do kurzu, pre deti, 
ktoré vo svojom meste nemajú družinu, pre našich 
kamarátov. Organizuje ho výbor Klubu Pathfinder 
v  spolupráci s  vodcami, ktorí nám chcú s  táborom 
pomôcť. Tento rok sa na ňom zúčastnilo 35 detí.

Tak ako bolo? 
Počas celého tábora nás sprevádzal príbeh o Ne-

hemiášovi. Každé ráno na zamyslení sme dostávali 
vzácne kamene, ktoré niečo znamenali – napríklad 
červený bol modlitba. Počas dňa sme sa mohli 
naučiť verš z  ranného zamyslenia a dostať zaň 50 
drachiem, ktoré sme zbierali počas celého tábora. 
Ráno nám Jožko rozprával príbeh o Nehemiášovi. 
Po príbehu sme mali workshopy – kde sme si mohli 
niečo vyrobiť, naučiť sa alebo zažiť dobrodružstvá 
na lanách a kárach. Potom nasledoval obedík. Cez 
osobné voľno sme sa väčšinou oblievali, pretože 
sme mali veľmi pekné počasie. Poobede sme zažili 
veľa zaujímavých bojoviek a hier, ktoré trvali až do 
večere. Jedlo sme mali výborné. Ďakujeme kuchár-
kam :-)

TÁBOR DETSKÉHO KOREŠPONDENČNÉHO KURZU
Hľadači vzácnych kameňov
 21. – 28. 7. 2013 Pacov
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OSP – VÝCHODNÉ SLOVENSKO
Okrskové stretnutie pathfinderov (OSP) je víkendové 

stretnutie oddielov a družín v rámci jedného regiónu, 
aby sa navzájom skamarátili, predstavili svoju činnosť 
počas roka a zasúťažili si medzi sebou. Toto stretnutie 
pripravujú vedúci zo svojho regiónu.

Ako je už tradíciou, aj tento rok sa stretli oddiely 
z  východného Slovenska, aby zažili pekný víkend 
s  kamarátmi a  s Bohom. Témou stretnutia bola 
otázka „Kde je tvoj poklad?“ (Mat 6,19-21).

V sobotu doobeda si na túto tému deti vypočuli 
krátku kázeň od hosťa – Jožka Plachého, a potom 
sa začali hry v okolí chaty Dubník, v ktorej sa táto 

akcia konala. Každý mal príležitosť nahliadnuť do 
opálových baní a vypočuť si rozprávanie Jána Oro-
sa, ktorý strávil hľadaním opálových pokladov veľa 
času.

V nedeľu bol program trochu iný, ako je zvykom. 
Keďže bol Deň detí, pathfinderi zorganizovali pre 
deti z Rankoviec a Červenice veľké hry na futbalo-
vom ihrisku. Všetky deti, vrátane našich, mohli v sú-
ťažiach získať pekné ceny.

Stretnutie sa skončilo gulášom na chate a všetci 
sa už tešia na to ďalšie.

Erika Vojtková

Večer sme hrávali hry alebo sme mali voľno. Pred 
spaním nám naša vedúca, Lujzička, čítala príbeh. 
Vo svojich skupinách sme odpovedali na kvízové 
otázky, aby sme zistili, koľko sme si toho z príbehu 
zapamätali. 

Vo štvrtok sme išli na výlet do vodného sveta 
a potom do bane. Vo vodnom svete sme mali mož-
nosť loviť ryby, hrali sme minigolf a boli sme aj na 
račej farme. Dnu do bane sme išli vláčikom. Tam 
sme si prezreli všetky stroje a náradia – bolo to veľ-
mi zaujímavé. 

V  sobotu sme mali zaujímavý program. Každá 
skupinka si pripravila nejakú scénku alebo básnič-
ku, čím prispela do oslavnej pobožnosti. Scénky 
boli super. Večer sa konala dražba, kde si každý za 
svoje drachmy niečo vydražil. 

V  nedeľu sme spoločne upratali chatu, rozlúčili 
sme sa a išli domov. 

Ďakujeme vedúcim a tiež Bohu za krásne chvíle 
prežité spolu :-)

Karin Rusnáková
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Září je měsíc, kdy většina rodičů dětí, které chodí na základní školu, přemýšlí „kam s ním“ (kam s ní). 
Vybíráte mezi různými kroužky, sportovními kluby, jazykovými kurzy a hrou na hudební nástroje. 
Nejednou se stává, že váš místní oddíl Klubu Pathfinder je ve vašich myslích až na posledním místě. 
Pro vedoucího oddílu je pak pěkný oříšek vymyslet takový termín, který by vzal v úvahu všechny ty 
nabité programy dětí a vešel se do toho, co zbylo.

Je možné, a přál bych vám to, že tomu tak ve vašem případě není. Často však slýchám právě tyto stesky, 
a tak se ptám spolu se známou slovenskou skupinou – „čím to je?“ Je něco špatně ve vašem oddílu? Bylo 
vám jako sboru jedno, kdo ho povede, a teď v něj nemáte důvěru? Nebo je něco špatně ve vašich hodno-
tách – ústy vyznáváte víru v Boha, ale činy vypovídají o tom, „co kdyby všechno bylo jinak“? Nebo je to jen 

následování většinové spo-
lečnosti a jejích trendů bez 
hlubšího přemýšlení nad 
smyslem a hodnotou toho či 
onoho rozhodnutí?

Nechci lacině vyzvedávat hod-
notu a smysl vašeho oddílu 
Klubu Pathfinder, ale velmi 
bych vám přál, aby byl místem, 
kde vaše děti nejen najdou ta 
nejhlubší přátelství, naučí se 
některé užitečné dovednosti, 
ale hlavně aby byl místem, kte-
ré ve vašich dětech zapálí ne-
uhasitelnou touhu být path-
finderem, člověkem, který 
vším, kým je, objevuje život 
a jeho Stvořitele a nenechá-
vá si to jen pro sebe. Ale to 
záleží i na vás, kdo bude tím, 
který povede oddíl ve vašem 
sboru, a nastavíte-li svým dě-
tem správný hodnotový žeb-
říček při výběru z prostřeného 
stolu všemožných aktivit. 

Chceme se v  letošním škol-
ním roce více zaměřit právě 
na vás, milí rodiče a prarodi-
če. Chceme vám pomoci po-
chopit smysl vašeho oddílu 
Klubu Pathfinder a získat vás 
a vaši podporu pro tuto důle-
žitou práci.

David

PATHFINDER NEBO FOTBAL?
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VESMÍRNÁ KATASTROFA
Večer 13. dubna 1970 došlo při letu americké 
kosmické lodi Apollo 13 na její palubě k  výbuchu 
zásobníku kyslíku. V maličkém řídicím modulu za-
slechla posádka hlasitou ránu a pocítila otřes. Ozval 
se zvuk poplachového zařízení a kontrolní panel 
začal blikat – signalizoval únik zásob kyslíku z lodi.
Astronauti, jejichž úkolem bylo podniknout v pořa-
dí již třetí americkou výpravu na Měsíc, byli trénová-
ni k tomu, aby si zachovali chladnou hlavu za všech 
okolností, ale jejich první rádiová zpráva směřující 
do NASA v Houstonu byla zřetelně nervózní: „Haló, 
Houstone, máme problémy.“

Byli právě vzdáleni 330  000 kilometrů od Země. 
Zásobník kyslíku – životně důležitá součást palivo-
vého systému lodi – explodoval, když selhal tep-
lotní spínač. Problémy, které způsobil, se okamžitě 
zdvojnásobily, když se další zásobník kyslíku, připo-
jený na ten vybuchlý, otevřel a všechen kyslík unikl 
do vesmírného prostoru.

Posádka lodi sledující z okna mrak unikajícího kyslí-
ku pochopila, že touto ztrátou se tato vesmírná loď 
proměňuje v jejich hrob, pohybující se na orbitální 
dráze mezi Zemí a Měsícem.

Přístroje, které identifikovaly zásoby energie a kys-
líku, se neomylně blížily k  nule. Řídicí modul byl 
těsně před rozpadem a posádka v něm měla naději 
jen na několik hodin života. 

Dalším fatálním problémem bylo nejen přivádění 
kyslíku k  dýchání, ale také odstraňování jedova-
tého oxidu uhličitého, který produkovali tři muži  
na palubě. Vše se zdálo být ztraceno…

Technici z  NASA to však nevzdali. Intenzivně pra-
covali na vyřešení tohoto problému a přišli s geni-
álním nápadem – použitím dostupných součástek  
a přístrojů na palubě vesmírné lodi vyrobit náhrad-
ní filtr, a zajistit tak nezbytné podmínky pro přežití 
kosmonautů.

Zásobní pytle, lepicí páska, vzduchové hadice  
a obaly z letových příruček posloužily k tomu, aby 
kosmonauti Lovell, Swigert a Haise mohli podle 
detailních pokynů, předávaných rádiem z  pozem-
ského řídicího střediska, vyrobit nouzové zařízení, 
jež by jim zajistilo přežití na havarované vesmírné 
lodi. Plná důvěra řídicímu středisku a bezvýhradné 

spolehnutí se na jejich pokyny jim nakonec přinesly 
záchranu života a šťastný návrat domů.

Tento skutečný příběh mi připomíná jinou „vesmír-
nou katastrofu“ s  daleko širšími dopady na lidské 
životy – a to ohrožení ztrátou života věčného pá-
dem člověka do hříchu. Máme problém – planeta 
Země, pohybující se na své orbitální dráze kolem 
Slunce, nese posádku, která má před sebou tragic-
ký osud podobný posádce Apollo 13 v  okamžiku 
havárie.

Naše lidská bezmoc udělat cokoli pro svou záchra-
nu věčného života, pro který jsme byli stvořeni, 
nás staví před podobnou skutečnost: Buď propad-
nout beznaději a smířit se s  tragickým osudem 
ztráty života, anebo se bezvýhradně spolehnout 
na Boží rady posílané nám k  záchraně věčného ži-
vota prostřednictvím Bible. „Důvěřuj Bohu celým 
svým srdcem a nespoléhej se jen na svůj rozum. 
Snaž se Boha poznávat na všech svých cestách  
a on ti vyrovná všechny tvé stezky. Nehledej jenom 
svoji moudrost, ale žij v  uctivé bázni před Hospo-
dinem…“ říká nám Bible. Proto také nedílnou sou-
částí programu Klubu Pathfinder je poznávání Bible  
a Božích rad důležitých pro naše spasení. Uvědomme 
si, že jsou důležitější, než všechny ostatní vědomosti.  
A nezapomeňte – čas potřebný pro naši záchranu se 
každým dnem krátí. Bible také říká: „Jestliže uslyšíte 
dnes jeho hlas, nezatvrzujte se proti němu.“

Jerry
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VŮDCOVSKÝ SPECIÁL 2013
Třicet odvážných pathfinderských vůdců a vůdkyň z Čech, Moravy a Slovenska + jeden Old Pathfinder, vyrazilo 
4. září 2013 do švýcarských Alp na průzkumnou cestu v rámci přípravy divizního Camporee, které se zde usku-
teční v roce 2015.

V plánu jsme měli dva dny trekových výšlapů a sobotní odpočinek u jezera Lac de Neuchatel, u něhož 
bude při Camporee tábořit na 3000 pathfinderů z Interevropské divize CASD.

Počasí vyšlo na jedničku. Na cestu k vrcholům nám svítilo sluníčko vykukující mezi mraky, které se sice po 
nebi vytrvale proháněly, ale vodu v sobě milostivě zadržovaly až do poslední noci, kdy nám stany profouk-
la docela „pěkná“ bouřka… 

Horské štíty „Jungfrau“ (4158m) 
a „Eiger“ (3970m) podmračeně 
shlížely na skupinu, která k  nim  
s horolezeckou výstrojí vystoupa-
la nejvýše.

Byl to úžasný zážitek, na který 
se nezapomíná… Příště vyrazte 
s námi – nebudete litovat!

Jerry



„SENIOR VANDR“
V TOULOVCOVÝCH MAŠTALÍCH 

Tentokrát jsme se vydali na výpravu bez dětí,  
abychom si trochu užili klidu.

Cestou necestou jsme se dotoulali na 
nejvyšší vrchol Toulovcových Maštalí – 

na skálu Petrovnu.

Noc jsme strávili pod širákem, 
v nepříjemné společnosti krvežíznivých 

mušek a komárů.

Bohoslužbu jsme měli také pod širákem… …a přišel za námi i malý, milý host.
Po cestě jsme obdivovali jedinečný skalní 

útvar „Kolumbovo vejce“…

…dál pak přes potůčky a říčky… …až do Betléma, Nových Hradů… …a ke „Zvonu“.

Půl hodiny jsme šli, půl hodiny jsme seděli 
a jedli – a pak strávili další noc ve společnosti 

krvežíznivého hmyzu.

Při nedělním putování jsme si na chvíli 
odpočinuli u Panského stolu…

…a nakonec jsme došli až na rozhlednu – 
cílovou destinaci naší cesty. 

Bylo nám spolu moc fajn, už dlouho jsme  
se tak nezasmáli. 

Nevymlouvejte se na věk a zkuste také 
někdy něco podobného, netradičního!

Želva Hana




