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LIBERECKÁ VLOČIČKA
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V Liberci jsme letos slavili malé jubileum – 25. 
ročník liberecké Vločičky. Tato akce byla původ-
ně akcí mládežnickou, ale od roku 1996 se pře-
orientovala na pathfinderské dětské aktivity. Le-
tos tedy tato dětská akce dosáhla i plnoletosti.

Vločička je již několik let zaměřena speciálně na 
biblické znalosti, které vždy tematicky korespon-
dují se soutěží „Stezka písmáka“. Tato poslední 
Vločička byla zaměřena právě na biblické knihy: 
Evangelia, Listy Janovy, List Judův, Pláč Jeremiášův 
a 2. knihu Paralipomenon. Události, které vedly 
pisatele těchto knih k  zapsání, nám v  dopolední 
bohoslužbě představili naši přítomní kazatelé. Pro 
zpestření a větší autentičnost své zvěsti použili do-
bové psací prostředky a oblečení, což dodalo celé 
akci originální „šťávu“. 

V  druhé části dopoledního programu proběhla 
prověrka znalosti výše uvedených biblických knih. 
Pro většinu ze 60 dětských účastníků nebyla sou-
těž žádným problémem. A když se v zadání přece 
jen našla otázka, se kterou by si někdo nevěděl 
rady, mohl se o pomoc obrátit na „moudré rádce“ 
z řad členů libereckého sboru. Tito sloužili jako „zá-
chranáři“, kteří sice neříkali přesnou správnou od-
pověď, ale snažili se dětem nepřímo napovědět…

Odpolední, druhá část soutěže probíhala již venku. 
Otázky a úkoly si děti musely dle pokynů organizá-
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Na sneme KP sme prežili príjemné a požehnané 
chvíle. Po dlhšom čase sa tak opäť stretli viacerí 
vodcovia a  mládežníci na jednom mieste. Bolo 
to pre nás povzbudením. Spolu nás bolo približ-
ne 75. Na programe bolo agapé, veľa piesní, ká-
zanie, prechádzka po okolí s krásnym výhľadom, 
rozhovory, večerná hra, nočné modlitby. 

V pracovnej časti snemu sme zhodnotili to, čo sme 
za dva roky prežili, čo sa nám podarilo alebo nepo-
darilo a  čo treba vylepšiť. Úspešne prebehli voľby 
členov výboru KP na ďalšie obdobie. Vo výbore Klu-
bu Pathfinder sú: Lýdia Grešová, Monika Hučková, 
František Turóci, Marek Kaba, Matej Kulcsár, Sofia 

SNEM KLUBU PATHFINDER
17.–19.1.2014 Račkova Dolina

Lorincová, Janka Šolcová, Zdenko Stiskala, Jozef 
Plachý, v mládežníckom výbore: Kamilka Šmidová, 
Lucia Hroboňová, Radka Krížová, Barbora Popovi-
čová, Vladimír Oros, Lukáš Trulík, Ferko Kolesár.

Máme stanovený nový plán a rozpočet na rok 2014 
a na sneme sme sa tiež venovali návrhom a pripo-
mienkam z oddielov. 

Jedným z  našich cieľov je venovať sa viac práci  
v regiónoch a s ľuďmi v regióne pracovať spoločne; 
to znamená organizovať viac regionálnych aktivít 
ako celoslovenských.

                                                                Michaela

torů najít v rámci pěší zóny v Liberci a samostatně 
je vyřešit. Toto vše bylo nakonec završeno v příjem-
ném prostředí libereckého plaveckého centra. 

Po návratu do sboru čekal děti ještě večer plný zají-
mavých soutěží a deskových her.

Jedinou kaňkou této pěkné a hojně navštívené 
akce bylo počasí, které zůstalo dlužno názvu Vlo-
čička. A tak si děti nemohly užít plánovaný nedělní 
program na sněhu. Ale i přesto byla neděle plná 
sportovních aktivit a soutěží. To vše bylo zakonče-
no výborným společným obědem a sladkým pohá-
rem… Zasurfujte na www.severnihvezda.cz, dozvíte 
se o tom více…

Na závěr bych chtěl poděkovat všem vedoucím od-
dílů, kazatelům a mládeži libereckého a jablonec-
kého sboru; také mládeži ze sboru Rokytnice nad 
Jizerou. A samozřejmě nesmím zapomenout podě-
kovat i našim pracovitým kuchařům a kuchařkám. 

Mé zvláštní, velké poděkování patří libereckému 
sboru CASD za poskytnutí příležitosti konat zde 
tuto velkou akci již celých 25 let. 

   Pupik 



POBOŽNOSTI PRO TEENAGERY
13. Zkus kombinovat

Používej vhodné knihy nebo časopisy s duchov-
ní tematikou, ale nezůstaň jenom u pouhého 
čtení. Otevři k  přečtenému diskuzi, klaď otázky  
a veď děti k samostatnému uvažování.

Také na internetu dnes můžeš najít celou řadu 
vhodných videoklipů, které ti mohou posloužit 
jako startovací motiv k  následné debatě. A ne-
musí to být vždy jen programy vytvořené ná-
boženskou společností, ale využij pro rozhovor 
takové, které mají u mladých lidí největší sle-
dovanost. Klaď otázky, aby děti samy objevily 
to, v čem a proč jsou třeba v rozporu s Boží vůlí. 
Nestačí totiž jen odmítání a kritika – důležité je 
vědět, proč s tím či oním nemůžeme souhlasit!

14. Bible musí vždy zůstat hlavním zdrojem

Při vší snaze udělat pobožnost pro děti zajíma-
vou nesmíme však zapomenout, že hlavním  
a nejdůležitějším prvkem vedoucím k  poznání 
Boha je Bible. Ať tomu věříte, či ne, i pro teenage-
ry bude samotná Bible přitažlivá, pokud se ji na-
učíme moudře představovat. Používejte k tomu 
překlady do současného jazyka (např. Slovo na 
cestu) a poselství Bible aktualizujte.

V  Bibli jsou mnohé z  problémů, před kterými 
dnes jako společnost stojíme, v různých obmě-
nách principiálně popsány. Takže nám nejeden 
aktualizovaný biblický příběh může vytvořit ide-
ální základnu k zajímavému společnému uvažo-
vání. 

Vzpomínám, s  jakou nečekaně pozitivní reakcí 
jsem se u mladých lidí setkal, když jsme na schůz-
kách mládeže realizovali projekt „aktualizace  
Ježíšových podobenství“. – Fungovalo to asi takto: 
týden dopředu jsme oznámili, o které podobenství 
půjde, a vždy byl vybrán jeden či dva dobrovol-
níci, kteří si měli připravit převyprávění Ježíšova 
podobenství s  použitím „aktualizovaných postav 
a prostředí děje“. (Tak např. v podobenství o mar-
notratném synu jsme do hlavní role dosadili 15le-
tého teenagera, který utekl z domova a připojil se 
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k partě drogových dealerů. – Osa příběhu musela 
být zachována, ale od převypravěče se požadova-
lo, aby podle vlastní fantazie popsal, jak by se asi 
cítil a co by mohl prožívat tento náš současník – od 
hýření na divokých mejdanech přes zatčení policií 
a pobyt v děcáku až po návrat k nešťastným rodi-
čům… Dodnes lituji, že jsem si ta vyprávění nena-
hrál. Tak byla dobrá a výstižná.) 

Možná budeš i ty překvapen tím, že mladí lidé 
dnes mají v jistém směru více informací a vlast-
ních názorů, než se my sami domníváme. 

15. Zaměř se na rodinu – účastnickou 
skupinu

Dříve než se v závěru pobožnosti skloníte k mod-
litbě, zjisti si, co se během uplynulého času dě-
tem přihodilo. Zajímej se opravdově o věci, kte-
ré jsou předmětem jejich zájmu, a nech si o nich 
vyprávět. Pokud se o to nebudeš zajímat, nebu-
deš pro děti dostatečně „IN“ – ale funguje to i na-
opak. Modlitba, která bude vycházet z takového 
zjištění, může být zaměřena na konkrétní věci, 
jež se rodiny nebo vaší skupiny skutečně dotý-
kají, a přestane být formální záležitostí.

Zapojuj děti do aktivní účasti na pobožnosti a to 
pak může změnit i jejich zpočátku často odmí-
tavý postoj.

Jerry
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Byl jsi někdy na vojně??
Tak to byla jedna akce, kde jsme si to mohli při-

blížit. Kdo by odolal vydat se za přísného utajení 
do vojenského prostoru Brdy, abychom tam dobyli 
podivnou kótu 545.

Zpočátku to vše vypadalo jako každá hra či oby-
čejná akce, ale opravdu nám sklaplo, když jsme mu-
seli do přihlášky napsat nejen svou adresu a jméno, 
ale také číslo občanky (pokud už ji někdo měl). Tato 
výprava byla určena pro starší pathfindery a byla 
pozváním hlavně pro účastníky letního tábora, kde 
nám na „Zlaté řece“ bylo neskutečně dobře.

A tak jsme dostali povolávací rozkaz…
Žel několik účastníků před akcí porazila nemoc, 

sníh také nebyl ve velkém množství, ale i tak jsme 
v menším počtu statečně vyrazili do daného pro-
storu.

Už tato počáteční túra nám měla naznačit, co nás 
následující tři dny bude čekat. Naše nohy se nemě-
ly jen tak zastavit… No jo, ale kam jdeme??

Minuli jsme kasárna a v tichosti pokračovali dále. 
Cesta pokračovala dál a dál do lesa. Pak jsme uvidě-
li v dálce světýlko.

MISE 545

9. ŘÁDNÝ SNĚM OS KLUBU PATHFINDER
23. března 2014 se v Praze, v modlitebně CASD 
na Smíchově, koná v  pořadí již devátý Řádný 
sněm Klubu Pathfinder (kromě toho proběhl je-
den mimořádný – elektronický). A v historii naší 
české adventistické dětské organizace uběhl již 
19. rok od jejího založení.

CO JE „SNĚM KLUBU PATHFINDER“?
„Sněm KP“ je nejvyšší orgán tohoto občanského 
sdružení, který je svoláván zpravidla jednou za tři 
roky.

Cílem Sněmu je zhodnotit výsledky práce KP za 
uplynulé sněmovní údobí. Vytyčuje pro svou další 
činnost nové priority a programové cíle. A také do 
svého čela volí nové vedení.

ČÍM BUDE LETOŠNÍ „SNĚM KP“ VÝJIMEČNÝ?
9. Sněm chce být zároveň také mezníkem v historii 
Klubu Pathfinder. Měla by zaniknout stará právní 
forma, totiž občanské sdružení, a na jejím místě má 

vzniknout Klub Pathfinder coby zapsaný spolek. 
Zároveň budou Sněmu předloženy nové stanovy,  
a to je změna zásadnější. 

Klub Pathfinder vznikl z podnětu církve a vždy byl 
a je její metodou práce s  dětmi a mladými lidmi. 
Proto chceme v  návrhu nových stanov tento fakt 
více zohlednit. Měla by nově vzniknout Správní 
rada, v  níž polovinu obsadí představitelé jednot-
livých sdružení a Unie CASD. Pravomocí a úkolem 
této rady bude nejen dohlížet nad hospodařením  
a činností Klubu Pathfinder, ale také v  souladu 
s jednotlivými konferencemi jmenovat a odvolávat 
statutární zástupce. 

Věříme, že tato právní změna vnese do naší spolu-
práce ještě větší stabilitu a více vzájemné důvěry.

Za Výkonnou radu KP

Jerry a Dawy 

Trochu překvapení – uprostřed lesů, ve vojen-
ském prostoru Brdy, stál „zámeček“. Vše bylo osvět-
leno a první nástup jsme měli najednou za sebou. 
Večerní bojovka z nás vysála další síly a nakonec 
jsme rádi zalezli do spacáků (i když, znáte to…).

Celkem jsme nachodili kolem 40 km, viděli jsme 
rybníky, muzeum, prožili zámeckou večeři a pozná-
vali téma tohoto víkendu – Odvaha. Ať už Gedeon, 
nebo Ben Carson – vše se neslo v tomto duchu.

Také se některým podařilo spát na posteli, kde 
spával prezident Masaryk, Beneš a mnozí generá-
lové – ať už minulí, nebo ti současní. Zámeček Tři 
trubky, to je prostě pojem.

Tak zase příště. Možná zde nebo jinde – důležité 
je, že spolu.

Sepsal pro vás  Ivan Michalec
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                                        Oddíl KP v Ústí nad Labem exis-
toval již někdy v dávnější minulosti. Ten součas-
ný jsme dali znovu dohromady na podzim roku 
2011 a zaregistrovali jej v  roce 2012. Pracovat 
jsme však začali už podstatně dříve.

Naše první výprava vedla do zoo, kde jsme se 
seznámili s našimi novými „kamarády“ – levharty 
sněžnými. Irbis – zvaný též levhart sněžný, je úžas-
né zvíře. Dočetli jsme se o něm, že žije tam, kde 
ostatní zvířata mají velké problémy. Je uzpůsoben 
přežívat ve velmi nízkých teplotách a navíc má rád  
i život ve velkých nadmořských výškách. Pro své 
nevšední vlastnosti se stal pro nás vzorem. Také 
my chceme být stejně odolní jako on. A tak se 
žádná naše výprava do zoo neobejde bez setkání 
s těmito našimi zvířecími kamarády.

Specialitou našeho oddílu je veřejně přístupný 
„Turnaj deskových her“. V  roce 2010 jsme uspo-
řádali první, nultý ročník a od té doby je pořádán 
pravidelně každý rok. Máme rádi obzvlášť hry 
jako Dominium, Osadníci z  Katanu, Vikingové  
a v  poslední době se nám moc líbí hra Alham-
bra. Dokonce tak, že od roku 2014 na turnaji 
deskových her v Ústí nad Labem vystřídá stálici 
na turnaji, kterou doposud byla základní verze 
Carcassonne.
 
Začali jsme se třemi hrami, ale od roku 2011 
jsme počet her omezili pouze na dvě. A tak na 
turnaji teď hrajeme základní verzi Osadníků 
z  Katanu a nově Alhambru. Je zvláštní, že tur-
naj má již několik roků stejného vítěze. A jeho 
by určitě potěšilo, kdybys příští rok vyhrál třeba 
právě Ty, náš milý čtenáři. Turnaj se uskuteč-
ní v posledním víkendu v  listopadu a mohou 
se ho zúčastnit nejen děti, ale i starší kamará-
di – dospěláci. Výhodou deskových her totiž 
je, že věk hráčů při nich nehraje klíčovou roli.  
A nevěřili byste, jak tuhé souboje s  „mladými 
mozky“ svádějí dokonce i ti dříve narození.

Deskové hry nám pomáhají kontaktovat nové ka-
marády a naši starou partu pěkně utužují. Dobré 
deskové hry nepatří k  těm nejlevnějším a asi si 

kladete otázku: Jakou 
hru si pro začátek poří-
dit? Na základě našich 
zkušeností zájemcům o tento druh zábavy na-
vrhujeme zakoupit některou ze základních verzí 
Carcassonne. Nejoblíbenější je ovšem hra Osad-
níci z Katanu, která je svým množstvím možných 
rozšíření takřka nevyčerpatelná. Moc krásná je 
také, jak už jsem zmínil, Alhambra.

Náš oddíl však není jen oddílem deskových her. 
Účastníme se co nejvíce akcí, které se konají 
v rámci Klubu Pathfinder. Jezdíme na letní tábor 
a na všechny akce, které pořádá Severní hvězda 
nebo hlavní vedení Klubu Pathfinder. Snažíme 
se rozvíjet všemi směry. Sjíždíme řeky. Učíme se 
umět vyznat v  přírodě a správně se orientovat 
v současném světě. V neposlední řadě klademe 
důraz i na poznávání našeho Stvořitele, bez kte-
rého bychom tu vlastně ani nebyli.

Každý rok si stanovujeme speciální oddílové 
cíle. Tak třeba v roce 2012 jsme se rozhodli dojít 
vlastními silami z domu až na Milešovku, což je 
nějakých 30 kilometrů. A tohoto cíle jsme, až na 
jednoho člena, dosáhli. V roce 2013 to bylo sje-
tí Lužnice. Pro rok 2014 máme cíle dva. První je 
obstát na unijním Camporee KP, které je tento-
krát v Čechách. A tím druhým je příprava nové, 
nevšední pohybové aktivity – židovský tanec. 
Dozvěděli jsme se totiž, že to není „tanec“ jen pro 
pohyb, ale zároveň způsob, jakým v  biblických 
dobách Izraelci oslavovali svého Boha – Stvo-
řitele. Zatím nás to baví, i když je to někdy dost 
náročné. Rádi bychom, jako oddíl KP, s pásmem 
židovských tanců vystoupili na veřejnosti, a tím  
i ostatní vyzvali k chvále Dárce života.

Nejsme početně velký oddíl. V  roce 2011 nás 
bylo  6 kamarádů a dnes nás je v  oddíle 10 stá-
lých členů. Máme však dobrou, věrnou partu, 
navzájem se dobře známe a respektujeme se. 
Rádi se s vámi setkáme třeba na některé z našich 
akcí v Ústí nad Labem, na které vás tímto srdečně 
zveme.

Oddíl Irbis
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