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RETRO 2013

TÁBOR „DOTKNI SA NEBA“



Se svým oddílem Ještěrek jsme se 27. – 29. září zúčastnili víkendové pathfinderovské akce „Retro 
2013“ na Březinách.

Bylo to super, opět se vidět s kamarády z letního tábora Východního větru. A nejenže jsme zavzpomínali 
na tábor, ale také jsme hráli různé bojovky, zpívali u ohně, opékali buřty a vyšlápli si do skal. 

V neděli po poledni jsme pak smutkem sice, ale také s plným břichem po výborném obědě (špagety 
s omáčkou) vyrazili zpět do všedních dnů – domů…

Za Ještěrky sepsala

Sofie Čiripová

RETRO 2013 VÝCHODNÍHO VĚTRU
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TÁBOR „DOTKNI SA NEBA“
14. – 25. 8. 2013

Cieľom tohto tábora bolo ukázať deťom, že v ži-
vote sú situácie, ktoré treba riešiť, a  tiež sa zod-
povedne postaviť k problémom, ako sú klamstvo, 
ohováranie, šikanovanie, podvádzanie, krádež..., 
a taktiež si preskúšať teoretické vedomosti v praxi 
aj v prírode. Tábor bol určený pre deti z oddielov 
Banská Bystrica a  Lučenec a  tiež pre ich kama-
rátov. Pripravovali ho vedúci z  Banskej Bystrice. 
Počet účastníkov bol 62. 

V stredu večer sme slávnostne začali tábor vztýče-
ním vlajky Klubu Pathfinder a zaspievaním hymny. 
Na druhý deň po večeri sa všetci ocitli v „súdnej sie-
ni“, kde boli obvinení – z krádeže, podvodu, ohovára-
nia..., bol im uložený trest a boli uväznení do väznice 
Pacov. Tu dostali väzenské tričko s číslom. Išlo o kres-
ťanskú tematiku − hriech nás uväznil, preto musíme 
byť vo väzení a čakať na vypršanie trestu v podobe 
dobrých skutkov, za ktoré sme dostávali mínusové 
roky. Každý bol totiž odsúdený na 80 rokov. V našom 
tábore sme sa takto učili pomáhať, byť úslužní, mať 
poriadok v  cele – stane, chodiť načas na aktivity, 
udržiavať poriadok a hygienu. Ale to najdôležitejšie 
bolo, že sme čakali na „VYSLOBODITEĽA“, ktorý nás 
vyslobodí − a  tak sa aj stalo. V predposledný deň 
prišiel neznámy muž a vyslobodil nás, zaplatil za nás 
veľkú sumu. Zakričal: „STE SLOBODNÍ!!!“  Bol to vlast-
ne predobraz Pána Ježiša.

Program tábora bol klasický, pre deti sme pripravili 
rôzne workshopy, zamyslenia, piesne, bojové hry, 
no výnimočná bola brigáda − ako napríklad zbiera-
nie odpadkov a rôzne iné práce. 

Bolo nám spolu veľmi dobre a ani domov sa nám 
nechcelo ísť.

F. a Š. Turóciovci
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Při různých příležitostech v  rozhovorech s  ve-
doucími pathfinderů jsme narazili na otázku, 
jak připravit pobožnost pro děti, aby to nebyl 
pouhý „výstřel do vzduchu“. Schůzky družin 
pathfinderů, anebo třeba i domácí pobožnosti, 
narážejí na problém malého zájmu ze strany 
dětí a je třeba uvažovat o správném vedení ta-
kové příležitosti, abychom mladé lidi pro aktivní 
účast na ní získali.

Děti jsou přísnými soudci a velmi často i otevře-
nými kritiky. Podle jejich hodnocení existují pou-
ze tři druhy pobožností – dobré, špatné a „nijaké“. 
Dokážou už zdaleka vycítit předstíranou zbožnost  
a odsoudit ji.

Mnoho vedoucích či rodičů si neuvědomuje, 
že tím, jak takovou pobožnost připraví, mohou 
silně ovlivnit postoj dětí k  pobožnostem vůbec.  
A to jak kladně, tak i záporně. Určitě si každý z vás 
vzpomene, jak je nesnadné zaujmout pozornost 
dětí pro věc, jako je duchovní zamyšlení, a jak ještě 
obtížnější je tuto pozornost udržet.

Často nevhodným vedením pobožnosti zapříči-
níme, že děti vůči tomu získají předsudky a už při 
oznámení, že je na programu čas pro pobožnost, 
dávají zjevně najevo svou nelibost. Co s tím?

Zabýváme-li se problematikou duchovního živo-
ta současných mladých lidí, je třeba si především 
uvědomit, že dnešní děti a teenageři vyrůstají 
ve zcela jiném světě, než v  jakém žili jejich rodiče  
a prarodiče. Máme-li pomoci mladým lidem od-
mítnout nabídky světa, nestačí jen konstatovat, 
že je třeba přijmout adventistický životní styl  
a zvyky našich otců. Dnes je totiž v  praxi téměř 
nemožné uchránit naše děti před kulturou silně 
ovlivňovanou médii sdělovacích prostředků, kte-
rá je tak typická pro současnou generaci. Snad 
jedinou možností, jak by se dalo toho všeho vy-
varovat, by bylo vystěhování na pustý ostrov;  
a to by se nám ještě muselo podařit zamezit tam 
vstupu televize, rádia, internetu a videa, které tak 
silně ovlivňují náš současný životní styl. Ať už ozna-
číme vliv těchto masmédií za nevhodný a zavržení-
hodný, anebo ne, musíme s ním jako vychovatelé 
počítat a moudře mu čelit.

POBOŽNOSTI PRO TEENAGERY
Následující myšlenky mohou posloužit jako kon-
krétní, praktické rady všem, kteří hledají čestnou 
cestu ze slepé uličky této problematiky. Jsou kon-
cipovány tak, aby mohly být užitečné jak rodičům 
při přípravě rodinných pobožností, tak i těm, kdo 
pracují s dětmi jako jejich vedoucí v DSŠ nebo od-
dílech KP.

NĚKOLIK DŮLEŽITÝCH RAD:

1. Nebojte se začít s  něčím novým, co jste 
dosud nedělali

Zvolte k  tomu nějaký „zlomový“ časový bod (za-
čátek nového roku, začátek školního roku, naro-
zeniny, výročí apod.). Rozhodnutí trávit společně 
nějaký čas při pobožnosti by nemělo být křečovité. 
Naopak, mělo by vyplynout jako výsledek společné 
dohody s cílem udělat něco pro upevnění a rozvi-
nutí našeho vztahu s Pánem Bohem. 

2. Získejte zájem dětí o pobožnost

Připravme dětem čas trávený nad Biblí tak, aby byl 
pro ně přitažlivý. Zaangažujme je aktivně do jeho 
prožívání tak, aby nebyly pouze tichými statisty. 
Klaďme provokativní otázky, zajímejme se o jejich 
vidění věcí. Snažme se pochopit jejich myšlení tím, 
že se jich zeptáme na to, co by asi o tom a k tomu, 
o čem hovoříme, řekli jejich kamarádi – vrstevníci. 
(Nebudou se pak muset bát říkat skutečnou pravdu 
a diskuze k tématu bude živější a otevřenější.)

3. Délka pobožnosti

Mladí lidé jsou dnes zvyklí přijímat informace  
v „šotech“, a to asi tak dlouhých, jako je průměrná 
televizní reklama. Jakákoli prezentace trvající del-
ší dobu působí na jejich mysl jako „velký vypínač“. 
Neměli bychom zapomínat, že čas (ať už ho vyu-
žívají jakkoli nevhodně) vnímají jako drahocenný  
a nesou nelibě, když mají dojem, že ho musí věno-
vat věcem, které nemají spád. Pobožnost, které se 
účastní děti, by proto neměla trvat déle než 10 až 
20 minut.

 Jerry
Pokračování příště
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TTT
Prázdniny jsou dávno za námi a do přírody se 
nastěhovaly podzimní plískanice. To by však 
nemělo být na překážku vám, kteří jste se zapo-
jili do plnění úkolů „TTT“, abyste dokončili to, co 
jste zdárně započali.

Obracím se na vás, kdo jste se před časem přihlási-
li k této soutěži o důkazní nášivku TTT (anebo jste 
se o to třeba i potajmu pokusili), abyste do konce 
měsíce listopadu využili poslední příležitost k do-
plnění toho, co vám ještě chybí, a k 30. 11. mi za-
slali své zprávy o splnění alespoň 70 % zadaných 
úkolů.

ZPRÁVA O OŽIVOVACÍM PROCESU 
V ODDÍLE OLD PATHFINDERŮ

Ve dnech 4. – 6. října se v Podhajské uskutečnilo 
setkání OLD PATHFINDERŮ za účelem rozšíření 
členské základny oddílu OP o nové členy ze Slo-
venska.

Kromě zážitkové aktivity – pobyt v termálních láz-
ních :-) – a znalostní prověrce vůdcovské připrave-
nosti v  bojovce, kterou pro nás připravil Š. Turóci, 
jsme se po bouřlivé debatě dohodli, že zachováme 
pouze jeden oddíl OP, jenž bude mít dvě družiny – 
českou a slovenskou. Oddílový znak bude také pro 
obě družiny stejný, a to v provedení návrhu již dříve 
na sněmu KP představeného.

Cílem a náplní činnosti oddílu OP jsou týlová pod-
pora a aktivní spolupráce s vůdci KP. Dále pak pří-
prava pathfinderské „Lesní školy“ a organizování 
zážitkových aktivit pro seniory KP.

Srdečně tímto také zveme ke spolupráci další path-
findery, kteří dosáhli 40. roku svého věku a mají 
za sebou zkušenosti s aktivním vedením oddílu či 
táborů KP. Přihlaste se na kontaktní adrese: jerry.
slosarek@gmail.cz, abychom vám mohli posílat 
pozvánky na naše setkání a také vás přizvat k ak-
tivní spolupráci.
Pozor – tato výzva platí nově i pro děvčata.

Jerry

Nezapomeňte ve své zprávě uvést jméno každého, 
kdo úkoly plnil (každý jednotlivec obdrží svou ná-
šivku).

Vítány jsou také fotky a případné kresbičky z vašich 
deníků nebo kroniky, které bychom mohli předsta-
vit v naší Příloze.

30. listopadu 2013 je uzávěrka soutěže. 
Těším se na vaše zprávy.

Jerry
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GOLIÁŠŮV MEČ 2013
V neděli 22. září 2013 se v zámeckém parku města 
Veselí nad Moravou sešli stateční „izraelští“ bojov-
níci, aby se zúčastnili klání o dnes již legendární 
GOLIÁŠŮV MEČ, který nám před mnoha lety uko-
val Fram Mališ ze Zlína.

Tradiční disciplíny, jako je „hod mečem“, testy ze zna-
losti Bible a přírody či prověrka fyzické zdatnosti, byly 
tentokrát obohaceny o „lukostřelbu“ a „běh bludi-
štěm“. Vše pro nás připravila Jamisa spolu s  rádci  
26. oddílu KP – Bobrů.

Chladnější podzimní počasí nám nevadilo, protože 
jsme se na jednotlivých stanovištích, jako obvykle, 
pořádně zapotili.

Hlavní trofej – putovní „Goliášův meč“ – zůstal ten-
tokrát díky Martině Hanzalové z Uherského Hradiště 
v držení domácího oddílu Bobrů.

Všichni jsme si zajímavý program dobře užili a těšíme 
se opět na příští rok.

VODÁCKY ŠPECIÁL 1. – 5. 5. 2013
Vodcovský špeciál je víkendové stretnutie vod-
cov Klubu Pathfinder, pričom každý špeciál je 
zameraný na inú tému a oblasť, v ktorej sa vod-
covia môžu zlepšiť. Organizuje ju výbor KP. 

Na tomto vodáckom špeciáli sme zažili krásnych 
päť dní svojho života.

Prvý deň sme začali splavom rieky Dunajec.  
Zo začiatku to vyzeralo veľmi dobre. Slniečko prí-
jemne hrialo a počasie bolo ako stvorené na splav. 
Po dvoch hodinách však začalo pršať a  výrazne 
sa ochladilo. Všetkým nám bolo zima a  boli sme 
hladní. 

Medzičasom sa nad vodou zdvihla mierna hmla, 
ktorá zahalila rieku do krásneho závoja. Jedinou 
nevýhodou bolo, že hladina bola kvôli tomu menej 
čitateľná a nevedeli sme presne, čo nás čaká o nie-
koľko desiatok metrov ďalej... 

Pomaly sa zotmievalo a  my sme nemali žiadne 
miesto, kde by sme mohli prenocovať, navyše ob-
loha nad nami bola zatiahnutá a  vyzeralo to na 
poriadny lejak. Po dlhom a  namáhavom dni nás 
prichýlila jedna milá rodinka. Len čo sme vošli do 
izieb, spustil sa prudký lejak, za oblokmi sa blýskalo 
a  hromy poriadne burácali. Keď som sedel za ok-
nom na  suchej a  teplej posteli, uvedomil som si,  
ako nám Boh pomáha a koľko starostlivosti nám 
dáva.

Nasledujúce ráno nás zobudilo slniečko, ktoré nám 
svietilo do okien. Pobrali sme sa na splav rieky, 
ktorú sme nemali vôbec preskúmanú. Nevedeli 
sme, aká bude, či vôbec bude splavná. Keď sme 
priši na miesto, odkiaľ sme chceli začať splavovať, 
zistili sme, že deň predtým bola hladina vody dosť 
nízka a  niektoré miesta boli ťažko prejazdné kvô-
li vytŕčajúcim kameňom. No ten mohutný lejak 
v noci nám zabezpečil, že rieka sa zdvihla, a tak sme 
mali ideálne podmienky na splav. 

V sobotu sme prežili veľa krásnych chvíľ. Spoločne 
sme spievali, modlili sa a rozjímali nad všetkým, čo 
sme prežili, a tiež nad krásami okolitej prírody. 

Posledný deň nášho dobrodružstva sme splavovali 
najdravšiu rieku Slovenska – Belú. Tento zážitok si 
budem pamätať asi do konca života. Pri splave tej-
to rieky som totiž niekoľkokrát zažil úplnú bezmoc-
nosť. Keď vás unáša prúd a vy neviete, čo robiť, aby 
ste sa dostali na breh, a nech robíte čokoľvek, vaše 
úsilie nie je dostatočné na to, aby ste sa zachránili 
sami. Vtedy je vašou jedinou šancou chytiť sa zá-
chranného lana, ktoré vám hádžu vaši priatelia.  
Stačí si ho len všimnúť. 

Pripomínalo mi to Ježiša, ktorý nám tiež hádže 
„záchranné lano“, stačí sa len obzrieť vôkol seba. 
S Ježišom dokážeme plávať aj proti prúdu. Stačí len 
chcieť. 
     

Miňo :-)

Jerry
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