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ÚVOD

Snad jen „dříve narození“ pamětníci 

by si možná mohli vzpomenout, že 

Příloha PATHFINDER vyšla poprvé 

právě v říjnu před 15 lety. A co je 

rovněž zajímavé, byla to, podobně 

jako dnes, celobarevná, monotema-

tická verze přinášející informace 

z Camporee pathfinderů. Ale na roz-

díl od té, kterou držíte v ruce, byla 

z amerického města Oshkosh.

i.
Letošní – Česko-Slovenské – Cam-

poree pathfinderů bylo už třetí 

v pořadí. Koná se jen jednou za čtyři 

roky, protože v mezičase je orga-

nizováno Camporee mezinárodní, 

které také co čtyři roky připravuje 

naše Interevropská divize CASD.

Camporee je vlastně velké setkání pathfin-
derů, na kterém se sejdou zástupci jednot-
livých oddílů ve věku 10–15 let, aby spolu 
kromě přátelského společenství také pomě-
řili své síly a zdatnost v pathfinderských 
disciplínách. 

Tentokrát se 197 pathfinderů z Čech, Moravy 
a Slovenska sjelo do rekreačního střediska 
IMMANUEL v Dlouhém u Ždírce a nosné motto 
setkání znělo: „JSI ORIGINÁL, NE KOPIE!“
Ubytování, strava i samotný program byly 
v následné anketě většinou hodnoceny ter-
mínem „super“. I počasí nám (až na náhlou  
a originální dešťovou prověrku při závě-
rečném nástupu ke stažení vlajek), jedinečně 
přálo. Však posuďte sami z obrázků, které 
jsme pro vás vybrali…
Každé ráno s námi Stefan Sigg – náš host z IED – 
rozebíral nějaký aspekt originality osoby 
známé nám z Bible a vyzýval nás k odvaze dát 
našemu Stvořiteli k dispozici své originální 
schopnosti pro budování jeho království. 
Stefanovo podání bylo akční, plné humoru  
a motivující. Rádi jsme se všichni ranních  
pobožností účastnili.

ii.
Nosným programem celého Camporee byl PATHFINDERSKÝ DEVÍTIBOJ.Účastníci byli rozděleni do skupin a během násle-dujících čtyř dnů absolvovali devět vzdělávacích 
aktivit, při nichž byla prověřována jejich vše-stranná znalost a zdatnost. Vedle dvou hlavních: 
1. znalost bible a 2. historie klubu pathfinder se soutěžilo v 3. poskytování první pomoci, 4. vázání táborových staveb, 5. ovládání lodi pálava,  6. znalosti tajů přírody, 7. prezentaci křesťanské 
knihy, 8. znalosti světových náboženství a 9. umění 
zpracovávat dřevo. 
Úspěch oddílu nebo skupiny nespočíval ve výkonu jednoho zdatného jednotlivce, ale v týmové sou-hře a schopnosti společně si poradit i v neobvyk-lých situacích.
Večery pak patřily prezentacím, které připravo-vali zástupci z jednotlivých sdružení Česko-Sloven-ské unie CASD. Každé podání bylo jedinečné a origi-
nální a nejednou jsme se dobře zasmáli či slzičku dojetí zatlačili…Čas Camporee byl doslova nabitý akčním progra-mem, ale přes to všechno jsme si našli čas na přá-telský pokec, seznamovací povídání anebo drama-tické sportovní klání. Škoda jen, že vše trvalo  tak krátce…
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III.
Neméně zajímavou částí programu byly 

vzdělávací „WORSHOPY“, na kterých 

probíhala intenzivní výuka některých 

speciálních aktivit, ze kterých si mohl 

každý účastník, po splnění závěrečné 

zkoušky, odnést důkazní nášivku pří-

slušné odbornosti a přišít si ji na svůj 

pathfinderský kroj.

A jaké že to byly odbornosti? – 1. Vaření 

v přírodě; 2. Práce s kůží; 3. Zdravotník; 

4. RADIOAMATÉR; 5. Kovářství; 6. Kresba; 

7. Worship Dance; 8. Bubnování; 9. Luko-

střelba. 

V následné anketě hodnotící program 

Camporee byly workshopy rovněž vy-

soce ceněny a všichni účastníci ankety 

vyjadřovali svou maximální spokojenost 

s absolvovanou výukou.
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Když se pak přiblížil posled-ní den společně prožívaného času, došlo i na superorigi-nální část programu, ve kte-ré se každá skupina či oddíl staly hostiteli vylosované skupiny. Vzájemné společen-ství, posezení s nachystanými dobrotami a obdarování kamarádů doma připravenými dárky bylo mnohými účastní-ky rovněž vysoce hodnoceno – byť s povzdechem, že příště by tato aktivita měla být zařazena již na začátku Cam-poree, abychom si navázaná přátelství mohli déle užívat, a ne až na jeho konci. Příště určitě pojedeme zas. Škoda jen, že na to budeme muset čtyři roky čekat…

OTÁZKY:
1. Co se ti na CAMPOREE KP 2014 
líbilo nejvíce?
2. Jak se ti líbil „Devítiboj“?  
(Co z něj bylo podle tebe nejza-
jímavější, nejnáročnější, co tam 
nemuselo být a proč.)
3. Který z workshopů jsi osobně 
absolvoval a jak se ti líbil?
4. Jak hodnotíš ranní duchovní 
zamyšlení prezentované naším 
hostem ze zahraničí?
5. Co bys doporučoval pro přípravu 
příštího Camporee?

1. Super byla celková atmosféra Camporee (nastartovaná 

již velmi efektním zahájením s pěknou myšlenkou). Líbila se 

mi moc i zamyšlení od Stephana, devítiboj a odborky. 

2. Nejzajímavější byl asi devítiboj z Bible, nejnáročnější 

(nejen pro mě, ale asi pro všechna děcka z našeho oddílu) 

vázané stavby. Ale jinak myslím, že tam všechno z toho mělo 

být, abychom se od každého něco naučili.

3. Absolvovala jsem tanec a bylo to úplně skvělé! Měli 

jsme super učitelku tance Katku! A taky jednoho šikovného 

tanečníka!! :))4. Jedna z věcí, která se mi na Camporee líbila asi nejvíce!! 

Bylo to úžasné! :)). 5. Asi nic, Camporee bylo tak úžasné a úplně super, že bych 

nic neměnila!! 
Za oddíl Penguins (sbor Praha–Smíchov)  

Kristýna („Kiki“) Kapounková ve spolupráci  

s Honzou Bezděkovským 
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NA MÍSTĚ 
3. SKONČILI…

MÍSTO DRUHÉ VYBOJOVALI… POHÁR VÍTĚZŮ 
SI DOMŮ ODVEZLI…

PREZENTOVALY
SE ORIGINÁLY…

vzPOMÍNALA SE TÉMATA VEČERŮ... 
A BYLO VESELO…

KDYŽ SE POSLEDNÍ VEČER SNESL NAD KRAJINOU,
STAN NAPOSLEDY OŽIL.

VZPOMÍNALO SE NA KLÁNÍ ÚPORNÁ
I ZÁŽITKY milé,.. 


