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23. až 25. mája sa na chate Poľana v Jezersku stretlo 34 nových aj už skúsených vodcov zo Sloven-
ska, aby spolu prežili pekné chvíle, precvičili si svoje zručnosti a inšpirovali sa pre prácu vo svojich 
oddieloch. Vodcovský špeciál s názvom ,,Opatrnosť verzus dôvera – v reálnom aj virtuálnom svete“ 
prichystal pathfinderský výbor a jeho úsilie stálo za to. 

Piatok večer sme strávili spoločným posedením pri agapé. V sobotu po oficiálnom uvítaní a vztýčení vlaj-
ky sa Jožko Plachý podelil s nami o zamyslenie týkajúce sa opatrnosti a dôvery (v reálnom svete). Potom 
nasledovala chvíľa dôležitá hlavne pre nových vodcov – odovzdávanie vodcovských dekrétov a nášiviek. 
Po obede sme mali s Mgr. Liborom Votočkom prednášku o opatrnosti a dôvere (vo virtuálnom svete) – 
o vplyve a rizikách internetu. Keď sme sa navečerali, prišiel čas na praktické zručnosti, a preto sme sa po 
skupinkách vydali na bojovku, počas ktorej sme zachraňovali utečencov z koncentračného tábora, ktorých 
príbeh nás sprevádzal počas tohto víkendu. 

Keď sme sa v našom bivaku v nedeľu ráno zobudili čerstvo vyspatí, dozvedeli sme sa, ako sa skončil prí-
beh o utečencoch a potom sme sa pobrali naspäť do chaty. Blížil sa posledný bod programu – slávnostné 
ukončenie akcie, ktorý sme absolvovali rovnakým spôsobom, akým sme aj začali – jedlom. Po obede sme 
sa zbalili a nasadli do áut a povzbudení s úsmevom na tvárach sme sa vrátili domov.

Barborka Butalová

VODCOVSKÝ ŠPECIÁL 2014
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SNEM KLUBU PATHFINDER
17.–19.1.2014 Račkova Dolina

Přišla nám pozvánka k účasti na oblastní akci Jižního kříže s názvem „Tvořivý víkend“. Řekly jsme si 
se Zuzkou, že to vyzkoušíme, a pozvaly jsme i naše kamarády Nelu s Kubou.

V pátek odpoledne jsme si sbalili spacáky, karimatky, ešusy, příbory, baterku, pero, zápisníček, Bibli, věci 
na převlečení i hygienu a vyrazili v počtu 6 dětí + jeden vedoucí (K4) do Příbrami. 

1,5 km jsme museli dojít od vlaku k ubytování, které se nacházelo na faře – hned vedle hřbitova. (Organi-
zátoři asi počítali s tím, že kdybychom nepřežili, abychom to měli k „uložení“ blízko.)  

Po setmění se šlo k památníku 2. světové války, kde jsme hráli bojovou hru, a Hana si tam přitom pěkně 
natloukla koleno. Po návratu na ubytovnu se pak ještě promítal film „Zvířecí farma“. 

V sobotu ráno jsme k snídani dostali rohlík s jogurtem. Bylo to dost slabé, a tak jsme tajně doplňovali 
energii dalším rohlíkem s cukrem… Poté byla dopolední pobožnost.

Po obědě jsme navštívili koncentrační tábor „Vojna“. Při dolování uranu zde vězni vykopali tak velkou 
díru, že přitom navršili hromadu hlíny a kamení do výšky paneláku. Po té hoře jsme lezli a Nela s Kubou si 
odtud odvezli domů nějaké památné kameny. 

Odpoledne jsme si také zakoupili oddílová trička a prezentovali v nich naše soutěžní básničky.
V neděli jsme se potom rozdělili na jednotlivé tvůrčí skupinky, které postupně procházely od jedné tvůrčí 

aktivity ke druhé. Do jedné jsme se zapsali, a když jsme stihli udělat svůj výrobek, mohli jsme přejít do 
jiné. My jsme si jako první vybrali s K4 vyrábění zvířátek z papíru a pak jsme ještě stihli vyrobit ze dřívek  
od nanuku vor, který opravdu plaval na vodě…

Akce byla suprová!! Příště pojedeme zase. Přijeďte taky!
Zprávu sepsaly 

Zuzka s Hankou

AKCE „TVOŘÍK“



Objevil jsem knihu, která může být pomocí 
všem, kdo pracují s dětmi, ať je to v oddílech KP 
nebo v DSŠ. Obsahuje tematické hry, jež mají za 
cíl podporu biblických témat, která jsou probírá-
na při poznávání Bible. 

Pro představu vás seznámím s  jednou z  nich. 
Kniha vyšla v nakladatelství Samuel v roce 2007, 
a pokud ji už neseženete v  obchodě, určitě si ji 
můžete vypůjčit v knihovně.

HRA – KDO TO MÁ?

Co potřebujeme:
Seznam věcí, kusů oděvu a tělesných rysů, jejichž 
vlastnictví můžeme u hráčů předpokládat.

Možnosti:
Např.: kapesník, bílá ponožka, tkanička do bot, 
gumička do vlasů, brýle, knoflík, ozdobný řetízek, 
modré, hnědé oči, něco červeného, modrého, ze-
leného, tenisky, mikina, svetr, tričko, košile, hřeben, 
tužka apod.

Jak hru hrajeme:
Rozdělte skupinu do družstev. Pro každé družstvo 
jmenujte vedoucího. 

HRY TROCHU JINAK

Vysvětlete, že vždycky vyvoláte jednu položku 
ze svého seznamu a každá skupina musí mezi 
sebou najít někoho, kdo danou věc má. 

Pak vedoucí každého družstva vezme svého 
vybraného spoluhráče za ruku a s dvojicí z dru-
hého družstva závodí v běhu k předem určené-
mu cíli. Dvojice, která dosáhne cíle jako první, 
získává pro svou skupinu bod. (Organizátor hry 
určuje věci a kontroluje je, vyhodnocuje běh  
a zapisuje body.)

Duchovní téma hry – Dary Ducha sv.
Tato hra má několik různých hledisek, na které 
děti upozorníte – jako např. nutnost pozorné-
ho naslouchání organizátorovi hry, poslušnost 
jeho pokynů, vzájemná spolupráce v týmu. Tím 
totiž znázorňujeme skutečnost, že tak tomu je 
i v církvi, která je v Bibli přirovnána k tělu (jed-
no družstvo). A jen tehdy, když se dělíme o to, 
co máme – když dary Ducha sv. spolupracují – 
fungujeme tak, jak bychom měli. (Viz 1. Korint-
ským 12,7 a Římanům 12, 6–8.)

Akcentujeme také téma připravenosti po-
sloužit kolektivu. Pokud bychom jenom stáli  
a přemítali, není to ku prospěchu. Akční pří-
stup: „Jasně, to mám!“ naopak slouží k  užitku 
pro celé družstvo. (Viz Matouš 25,1–13.)

Jerry 

Chcete získat originální 
triko Old Pathfindera?

Zaregistrujte se pro rok 
2015 pod oddílem OP.
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V tomto týdnu jsem na facebooku narazil na 
článek z časopisu ABC ročník 1960, který mě 
velmi zaujal. Konečně, posuďte sami:

„Až bude tobě, pionýre, čtenáři třicet – pětatřicet 
let, vzbudíš se do světa, který už v mnohém ne-
bude podoben dnešku.

Budovatelé komunismu v  Sovětském svazu  
i u nás budou mít k dispozici moderní automa-
tizované závody, zvládnou zemědělské práce 
průmyslovým způsobem, budou pracovat šest 
hodin denně. V  té době proniknou hluboko do 
tajů vesmíru. To všechno se promítne do kaž-
dodenního života: 250 milionů tun oceli ročně, 
hojnost všech prostředků, městská doprava 
zdarma, bezplatné stravování ve školních a zá-
vodních jídelnách, bydlení v prostorných bytech 
bez nájemného, levné nebo bezplatné turistické 
základny atd. 

To není začátek fantastické povídky našeho ča-
sopisu, to je reálný dvacetiletý program Komu-
nistické strany Svazu sovětských socialistických 
republik, o kterém píše, mluví a přemýšlí celý 
svět.

Bledne sláva kapitalistické techniky a výroby. 
Vždyť za deset let předstihne SSSR Spojené státy 
americké dvaapůlkrát a v  roce 1980 bude jeho 
náskok sedminásobný.

Je krásné žít v takovém světě!

Všichni se musíme přičinit! Učit se a pracovat. 
I mimo školu ve svých pionýrských oddílech, 
kroužcích i ve speciálních kolektivech. Komunis-
mus potřebuje lidi odvážné, čestné, muže a ženy, 
kteří umějí žít v kolektivu a pro kolektiv…“

Dnes, po uplynutí 54 let můžeme směle člá-
nek založit do složky „Science Fiction“ s pod-
nadpisem „Alternativní historie“, která na na-
šich rtech vyvolává ironický úsměv. Autor se 
netrefil…

ABY SE IDEA PATHFINDERA NESTALA 
„SCIENCE FICTION“

Poslední odstavec v jeho článku mě však při-
vedl k  vážnému zamyšlení. Možná, kdyby se 
skutečně všichni přičinili, všichni se více učili  
a všichni pilněji pracovali, nemusel SSSR skončit 
až tak daleko od svých idejí, jak je tomu dnes.
Když jsme zakládali Klub Pathfinder, měli  
 

jsme také své ideje 
a představy o tom, že se Klub Pathfinder stane 
organizací, která povede děti k lásce k přírodě  
a jejímu Stvořiteli. A mám za to, že to byly ideje 
reálnější než ty ve výše uvedeném článku. Ale 
pokud v  tomto směru nezabereme my, ve-
doucí Klubu Pathfinder, a jeho příznivci všich-
ni za jeden stejný „konec provazu“, budou naši 
pravnuci číst historii Klubu Pathfinder jako 
Science Fiction – AH s ironickým úsměvem na 
tváři…

Nedopusťme to!

Jerry 



DOBRÝ NÁPAD
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Z knihy Miloše Zapletala Rok malých dobrodružství jsem pro vás vybral jednu zajímavou hru – LOYDŮV 
LABYRINT,  kterou jsme již několikrát vyzkoušeli na táboře, když pršelo. A k mému úžasu vždy byla středem 

pozornosti. A to i v čase, kdy už jsme dávno náhradní program nepotřebovali. Tak nás všechny zaujala svou 
jednoduchostí a přitom vyzývavou složitostí, že jsme jí věnovali mnohou volnou chvilku. Vyzkoušejte ji taky.

LOYDŮV LABYRINT
Níže uvedený herní plán si na kopírce nechejte na tvrdý karton zvětšit tak, aby se do jednotlivých políček 

dala postavit figurka za hry „Člověče, nezlob se“, a pak postupujte podle popsaných pravidel. Dokážete 
objevit aspoň jednu z deseti možných cest?

PRAVIDLA:
Když začínáš hru, figurku vždy postav na zvýrazněné políčko uprostřed herního plánu, které má číslo 3. 
Odtud můžeš postoupit kterýmkoli směrem o tři políčka buď svisle, nebo vodorovně anebo uhlopříčně. 
POZOR! Jednotlivý tah může být  vždy realizován pouze jedním směrem o předepsaný počet políček – 

nesmí být kombinován se směrem jiným.

Po uskutečnění prvního tahu můžeš směr postupu změnit podle vlastní úvahy.

Číslo, na kterém se zastavíš, vždy závazně určuje, o kolik políček smíš postoupit v dalším tahu dál. A takto 
postupuješ k hranici herního plánu tak, abys posledním krokem skončil přesně na prázdném políčku za 

hranicí herního pole. (Například: stojíš-li na políčku s číslem 5, abys vyhrál, musí tě od hranice plánu dělit 
jen čtyři políčka, aby to páté – konečné – bylo těsně za hranicí!)



ODDÍL VLČÍ SMEČKA – PŘEROV

Nemusíme hledat v daleké minulosti, naše oddílové začát-
ky jsou ještě stále na dohled. 

Pro cestu s  Pathfinderem jsme se rozhodli v  říjnu 2011. Při 
pohledu na naše odrůstající děti jsme nemohli jinak a rozhodli 
jsme se pro tento rázný krok. Přibrali jsme všechna „vlčata“ ze 
sboru a společně se na schůzkách prodíráme z civilizace do 
přírody. Hledáme jak poznatky ze zálesáctví, přírody, Bible, tak  
i sportu, kultury a hravého dovádění. Naše nejoblíbenější akti-
vity jsou střelba, slaňování a otužování! Kombinujeme učení se 
zábavou a postupně se zařazujeme do programů pořádaných 
pathfindery.

 
Loni jsme se např. odhodlali vžít do 

role zlatokopů na našem táboře v  údo-
lí říčky Bystřičky v Jívové. Náš oddíl Vlčí 
smečka učinil důležité rozhodnutí získat 
„Licenci zlatokopa“ a vyšel na strastipl-
nou cestu přes hory, kde jsme bez pádů 
slaňovali ostrá skaliska, otužovali se proti 
zákeřným nemocem, nabrali jsme záso-
by a výbavu na cestu ke Zlatým horám 
a vyrobili jsme si vory z PET-lahví, se kte-
rými jsme zvládli splavit dravou řeku až 
do zátočin Zlatých hor. S  rýžovacími pánvemi jsme našli žáby, raky a vytoužené „ryzí“ zlato, které jsme  
i s našimi zásobami potravin uchránili svými luky a šípy, vzduchovkami a rychlými foukačkami před ne-
bezpečnými medvědy.  

Děti jako zkušení zlatokopové obstály. Naučily se dovednos-
tem, které využily k  hledání pokladu na zřícenině hradu Te-
penec. V  lítém hadrákovém boji pak porazily loupeživé rytíře  
a získaly šifru vedoucí k  zlatému pokladu. Na táboře jsme při 
překonávání překážek našli i řadu pokladů ukrytých v nitru na-
šich dětí. 

Vše si zaznamenáváme do naší oddílové kroniky, na kterou 
jsme patřičně hrdi. „Neboť co není zaznamenáno, to jest, jako 
by se nikdy nestalo.“ Na žádost Jerryho, abychom blíže popsali 
tuto naši oddílovou specialitu, bych si dovolila přiblížit vám, jak 
si ji vedeme. 



Listy jsou poté zalaminovány a vloženy 
do kroniky. První listy naší kroniky ob-
sahují základní informace o Pathfinderu  
a také o našem oddílu. Máme i svou 
vlastní tabulku smajlíků pro dokreslení 
atmosféry schůzek. 

Před každým zahájením našich setkání 
si děti listují kronikou, dokreslují smajlíky 
k posledním zápisům podle svých pocitů 
a vzpomínek a dokážou si dlouho a živě 
povídat o uplynulých akcích. Práce na 
kronice tak není zbytečná…

Jelikož do našeho oddílu patří děti 

s velkým věkovým rozdílem, je čistě 

na nich, jaké ztvárnění zvolí. U těch 

nejmenších je běžný zápis formou 

obrázku, do kterého vedoucí doplní 

děj, který dítě popisuje. A tak jsou tyto 

zápisy opravdu originální, nápadité  

a kuriózní. 

 za oddíl Vlčí smečka  

Lenka Džubáková

ODDÍL VLČÍ SMEČKA – PŘEROV

Samotný zápis schůzky je rozdělen 

do dvou částí. První část je připravena 

v  počítači vedoucími, kteří popíšou 

průběh schůzky a přidají k ní ty nejpi-

kantnější záběry a fotky. Druhou část 

mají na starosti děti. Samy si zvolí, kdo 

bude zápis do kroniky psát, a střídají 

se podle své chutě a bojovnosti, pro-

tože za zápis mají body do celoročního 

hodnocení. Každý zápis je psán vlastní 

rukou dítěte a z jeho pohledu, navíc je 

doplněn vlastnoručním obrázkem.

Do kroniky zapisujeme všechny 

schůzky a zprávy o akcích pořádaných 

Pathfinderem, kterých se účastníme. 

Nejdůležitější je samozřejmě obsah, 

ale záleží nám i na estetické stránce. 

Kroniku jsme proto obalili kůží a pra-

vou sviští srstí. Název oddílu Vlčí smeč-

ka nás vedl k tomu, že jsme na naši 

vlajku přidali na čelní stranu tři běžící 

vlky vyřezané z kůže a na hřbet kroni-

ky hlavu vlka jako náš symbol.


