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MILÍ PATHFINDEŘI, VEDOUCÍ ODDÍLŮ, BRATŘI A SESTRY,

dovolte, abych jménem svých kolegů i já připojil své přání k těm mnoha, které jste 
již k novému roku dostali. Má nejstarší dcera dorostla pathfiderovského věku a já si 
uvědomuji, jak velké požehnání je mít poblíž oddíl, který může navštěvovat. Moc bych 
si přál, aby nejen ona, ale vůbec všechny děti okolo nás mohly patřit do skvělé party 
svých vrstevníků, do party, se kterou zažijí nejen nesčetná dobrodružství, ale i pozitiv-
ní posun v osobnostním růstu a vyzrávání. Do party, kde jim budou představeny naše 
křesťanské hodnoty i sám Ježíš Kristus v „běžných“ životních situacích.

 Přeji proto dětem, aby ve svém sboru našly někoho, komu na nich bude zále-
žet, kdo jim bude věnovat svůj čas a péči. Vedoucím pak, aby cítili podporu a vděčnost 
rodičů a abychom se za tyto Pánem Bohem povolané a obdarované vedoucí pravidel-
ně modlili.

S díky Pánu Bohu za naše děti i všechny, kdo se jim věnují.

Lukáš Jureček

Jožka Plachý
Slovensko

David Čančík (Dawy)
ČSU + Čechy  

Lukáš Jureček (Luki)
Morava 

Jaroslav Šlosárek (Jerry)
Old Pathfinder

VEDOUCÍ KLUBU 
PATHFINDER



Letošního ročníku STEZKY PÍSMÁKŮ, soutěže ve znalosti Bible, kterou každoročně připravuje Odbor duchovní výchovy 
Junáka ve spolupráci s Klubem Pathfinder a Církví adventistů s. d., se v 1. kole zúčastnilo 223 soutěžících. Do 2. kola po-
stoupilo 98 soutěžících, z nichž 74 přijelo do Prahy na finále.

VÝSLEDKY 2. KOLA SOUTĚŽE

VÝSLEDKY LETOŠNÍHO FINÁLE „STEZKY PÍSMÁKŮ“
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Kategorie N

Místo  Jméno  Příjmení  Příslušnost  Body

JEDNOTLIVCI
Nymburk Zbyšek Plaňanský Křesťanské společenství 20
Olomouc  Tomáš  Spurný  CASD  19
Praha  Tomáš  Coufal  rodina  17
Kopřivnice  Eliška  Babincová  CASD  11

TÝMY
Zlín  Eliška Miklicová  rodina CASD  23
 Matyáš  Miklica
Veselí n/Moravou  Matěj Boruta KP  23
  Karel  Bukový
  Jan Bukový
Litoměřice  Sára  Marešová  ECM  22
 David  Andrš
Domažlice  Josefína  Zapletalová  ČCE 22
 Vojtěch  Ticháček
 Jiří  Vlček
 Samuel  Wolf
Valašské Klobouky  Vlastimil Lukšík KP  22
 Timotej  Mitura
 Pavel  Lukšík
Kladno  Jana  Paierová  KP  20
 Lukáš  Paier
Valašské Klobouky Alžběta Cahlová  KP  17
 Alexandra  Cahlová
Praha  Ben  Sýkora  KS  13
 Samuel  Güttner

Limit pro získání červeného odznaku je 17 bodů.

Kategorie M

Místo  Jméno  Příjmení  Příslušnost  Body

JEDNOTLIVCI
Zlín  Katka  Miklicová  rodina  24
Karolinka Jindřiška Jochcová LOS CANDELEROS  16
Karolinka  Jan Havel  LOS CANDELEROS  15
Karolinka Monika Orságová LOS CANDELEROS  10

TÝMY
Tuklaty-Tlustovousy Jana Chalupníková KS  33
 Natanael  Güttner
Uherské Hradiště Eliška Krystýnková CASD  30
Veselí n/Moravou Adam Bukový  KP
 Jan  Stehlík
Brno  Ema  Knoblochová KP  28
 Jakub  Justra
Praha  Klára  Čermáková KS  26
 Johanka  Machulková
Praha  Věra  Kubíková  CASD  23
 Jiří  Kapounek

Limit pro získání červeného odznaku je 24 bodů.

Kategorie S

Místo  Jméno  Příjmení  Příslušnost Body

JEDNOTLIVCI
Poděbrady Adrián  Mokrý  KP Aslan  39
Praha  Kryštof  Jumgmann KS  34
Kopřivnice  Klára  Babincová  CASD  34
Olomouc  Kateřina  Sitařová  CASD  29
Tuklaty-Tlustovousy Daniel Chalupník KS  26
Karolinka Jan Koňařík  LOS CANDELEROS  18

TÝMY
Brno  Markéta  Elderová  KS  49
 Lucie  Elderová
Praha  Dan  Bešta  KS  39
 Daniel  Jungmann
Brno  Katka  Kožinová  CASD, AC  37
 Zdeněk  Soviš
Praha  Bianka  Briššová  CASD  30
 Timea  Konečná
Praha  Markétka  Beštová  KS  32
 Eliška  Plaňanská
Praha  Eliška  Sýkorová  KS  24
 Deborka  Jelínková

Limit pro získání červeného odznaku je 35 bodů.

Kategorie P

Místo  Jméno  Příjmení  Příslušnost  Body

Zašová  Pavla  Hegrová  rodina  47
Kladno  Iveta  Paierová  KP  45
Litoměřice  Vladislav  Andrš  ECM  45
Praha  Martina  Sýkorová  KS  44
Valašské Klobouky Jana  Lukšíková  KP  40
Kladno  Radek  Paier  CASD  40
Brno  Jakub  Lofítek  KS  40
Zašová  Pavel  Heger  rodina  39
Valašské Klobouky Barbora Miturová  KP  39
Litoměřice  Jaroslav  Mareš  ECM  38
Valašské Klobouky Michaela Cahlová  KP  35
Mýto v Čechách Zdeněk Mulač Církev živého Boha 34
Olomouc  Alena  Spurná  CASD  33
Brno  Veronika  Justrová  KP  32
Volary  Lucie  Wagnerová  Junák  31
Brno  Dana  Klodová  KP  28
Brno  Václav  Žák  KP  24

Limit pro získání červeného odznaku je 35 bodů.



V našem oddíle jsme letos po prázdninách začali 
„lovit bobříky“, dnes již legendární. Je pravda, že 
jsme si je trochu přizpůsobili našim představám 
a doplnili o ty, které ve foglarovské verzi nena-
jdete. Ale základní princip této aktivity – být sou-
peřem sám sobě – zůstal zachován. Bobříky to-
tiž může „lovit“ i osamělý jedinec, neboť mu jsou 
soupeřem zadaná kritéria jednotlivých zkoušek.

Tak např.: Pro „bobra míření“ jsme místo čtverce na 
zemi a kamínků zvolili terčovnici a luk. Jako kritéria 
pro ulovení „bobra mrštnosti“ jsme vybrali tři testy 
fyzické zdatnosti z  kondičních testů, které vydalo 

DOBRÝ NÁPAD – „SÁM SOBĚ SOUPEŘEM“
ČO ČSTV v roce 1986, protože jsou v nich tabulky 
pro poměrné hodnocení fyzické zdatnosti od 6 do 
60 let – a mohou se tudíž mezi sebou spravedlivě 
porovnávat výkony třeba v celé rodině… A k Fogla-
rem oblíbené třináctce jsme přidali ještě 14. „bobří-
ka znalosti Bible“.

Pokud by se vám jevilo, že byste ve svém oddíle, 
třídě DSŠ nebo rodině chtěli s dětmi „lov bobříků“ 
také vyzkoušet, napište si o podmínky na adresu 
J. Š. Krátká 919, 760 01 ZLÍN, nebo e-mailem: jerry.
slosarek@gmail.com. A budete-li mít zájem, může-
te si při tom objednat pro děti i důkazní nálepky.

P.S. PŘÍKLAD JEDNÉ ZE TŘÍ ČÁSTÍ NAŠEHO „BOBŘÍKA MRŠTNOSTI“
1. STOJ – 2. DŘEP – 3. KLIK – 4. DŘEP – 5. STOJ…

Před pokusem o ma-
ximální výkon se vždy 
nejdříve rozcvičte v po-
malém tempu. Teprve 
pak podnikněte měře-
ný pokus. Datum a čas 
dosaženého výkonu si 
zapište a svá zlepšení 
sledujte až k  dosaže-
ní minimálního zisku 
10 bodů = jedna ze tří 
podmínek pro ulovení 
„bobříka mrštnosti“. (Za 
jak dlouho dosáhnete 
na bodů 20? A doká-
žete to vůbec? Tímto 
soupeřením můžete mo-
tivovat své děti a otesto-
vat, či dokonce zlepšovat 
i svou vlastní fyzickou 
zdatnost.)

Jerry



POBOŽNOSTI PRO TEENAGERY
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4. Čas pobožnosti

Uspořádej pobožnost v době, na které se s dětmi 
předem dohodnete.

Děti nejsou rády, když jsou k pobožnosti zvány 
v době, kdy právě chtěly dělat něco jiného. Jde-li 
o rodinnou pobožnost, může se stávat, že nej-
vhodnější čas pro ni je v konfliktu s mnoha dal-
šími „důležitými“ zájmovými aktivitami. Avšak 
pozor, odložení pobožnosti až na pozdní dobu 
večera je katastrofou, protože tento čas bývá té-
měř vždy už silně poznamenán únavou.
Nejpřirozenější a také nejvhodnější čas pro ro-
dinnou pobožnost je doba, která následuje hned 
po večeři. Je to chvíle, kdy jsou většinou všichni 
členové rodiny společně v jedné místnosti, a to 
zcela dobrovolně.

Dost problematické je také nutit děti k  pobož-
nosti v okamžiku, kdy se při své činnosti dostali 
do „nejlepšího“. V  takovém případě je lepší ne-
chat doběhnout rozehranou hru nebo činnost 
do konce a pak je přirozený čas k přechodu na 
činnost jinou. Bude hodně záležet na naší dobré 
organizaci a citu pro situaci, aby to bylo v čase, 
který jsme předem naplánovali. To nejhorší, co 
můžeme v daném případě udělat, je prohlášení: 
„Končíme, budeme dělat pobožnost...“

5. Zvol vhodnou dobu

Všiml sis, že ďábel je mistrem ve vytváření na-
pětí mezi členy rodiny právě v  době, kdy máte 
plánovanou pobožnost? Mít pobožnost v takové 
atmosféře by znamenalo dosáhnout právě opač-
ného účinku, než je ten, který pobožností sledu-
jeme. V případě, že k něčemu takovému dojde, 
posuň čas pobožnosti na dobu, kdy si už budeš 
jist, že vzniklé napětí je minimalizováno.

6. Odlož moralizování a poukazování

Teenageři jsou dost bystří na to, aby pochopili, 
co máš na mysli. Nemusíš je dalekosáhle a těžko-
pádně poučovat o správném chování. V  tomto 

věku je pro ně daleko přitažlivější použít nějaký 
vhodný, konkrétní příklad ze života s  krátkou 
aplikací na konci.

7. Pověř děti vedením pobožnosti

Zapojením dětí do řízení společné rodinné ak-
tivity si získáš jejich větší zájem a pozornost. Je 
však nutné počítat s tím, že jejich způsob vedení 
pobožnosti i modlitby se bude pravděpodobně 
vyznačovat stručností a někdy třeba i zcela ne-
konvenčním přístupem. Nejednou se může stát, 
že přitom dojde až k absurdnímu či, z pohledu 
dospělého, nezdvořilému postoji a je třeba si 
uvědomit, že naše reakce může mít klíčový vliv 
na jejich budoucí aktivní účast v podobných ak-
tivitách. 

8. Udělej pobožnost aktuální

Mladí lidé chtějí, aby pobožnosti byly aktuální. 
Dokonce i dobrodružná misijní zkušenost se 
jim může jevit bezvýznamná v porovnání s tím, 
čemu musí čelit oni dnes.

Proto je nutné, aby se pobožnost dotýkala pro-
blémů pro ně aktuálních, jako je škola, zaměst-
nání, sex drogy, společenské problémy apod. 
Nemělo by jít jen o pouhé představení těchto 
problémů, ale musí obsahovat také návrh jejich 
řešení. A nejlépe bude, když je samotné zapojí-
te do diskuze, aby mohli také vyjádřit své vidění 
věcí.

Pozor! Mladí lidé akceptují to, o čem se mluví jen 
tehdy, když pokládají mluvčího za osobu infor-
movanou a důvěryhodnou. Ježíš je nám v  tom 
nejlepším příkladem. Všimněte si, že způsob, 
jakým On mluvil k  lidem, byl na tehdejší dobu 
silně nekonvenční, ale přitom zcela přirozený!  
A to je cesta i k srdcím dnešních mladých lidí.

Jerry
Pokračování příště

(pokračování z minulého čísla)
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TTT – VÍTĚZOVÉ
Koncem minulého měsíce vypršel čas urče-
ný pro nahlášení dosažených aktivit v naší 
soutěži TTT.

Všem, kdo dosáhli 70 % realizace zadaných 
úkolů, jsem zaslal slíbenou důkazní nášivku 
a vítězům, kterými byla družina „TŘI BRATŘI“ 
z  Valašských Klobouků, pak také i slíbenou 
odměnu.

A protože vím o některých z vás, kteří jste po 
stezce této soutěže již ušli kus cesty a chybí 

vám jen malý kousek na dosažení těch 70 %, 
chci vám nabídnout možnost dodatečně ještě 
své fotky a zprávy o uskutečněných aktivitách 
poslat, abyste i vy mohli obdržet slíbené ná-
šivky. Ale tentokrát, už po termínu, to již bude 
bez odměny. Tak to přece jen dotáhněte k ví-
těznému konci!

Vítězům blahopřeji a na vaše další zprávy se 
těším

Jerry

ZLIN-BALL
1. prosince 2013 se mělo ve Zlíně konat 
oblastní měření sil pathfinderů ve stolním 
tenisu. 

Minulá léta však ukázala, že těch, co hrají pin-
-pong dobře, je v naší zlínské oblasti žalostně 
málo, a tak jsme se rozhodli akci „ZLIN-PONG“ 
přeorientovat na „ZLIN-BALL“. O prázdninách 
jsme se totiž na táboře vendryňského sboru 
nadchli novým, u nás v Česku dosud jen málo 
známým sportem, který nese název „KIN-
-BALL“.

Jde o týmovou soutěž sice s celkem jednodu-
chými pravidly, ale s velmi dramatickým prů-
během hry. Tři čtyřčlenné týmy v  poli usilují 
o to, aby udržely gigantický nafukovací míč 
ve vzduchu bez dotyku země, a pokud je tým 
na odpalu, tak aby hráči naopak míč rozehráli 
tak, že to soupeři nezvládnou… 
Zkuste si najít ukázky na internetových strán-
kách o „KIN-BALLU“ a určitě příště na ZLIN-BALL 
2014 za námi přijeďte. Určitě se vám to bude 
líbit, jako ostatně nám všem, kteří jsme letos 
soutěžili. Malou „ochutnávku“ z  toho najdete 
na poslední straně této přílohy v komiksu.

Jerry



VODÁCKY ŠPECIÁL

TTT – VÍTĚZOVÉ

ZLIN-BALL




