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PROSTOR PRO VÁS – 
vaše dotazy, názory  

a připomínky
Letošní rok je pro naši organizaci KLUB PATH- 

FINDER ČR rokem jubilejním. Uplynulo již 20 let 
od její registrace jako Občanského sdružení dětí  
a mládeže v roce 1995 a to je už dost dlouhý čas 
na bilancování. Otvíráme proto v naší rubrice 
PATHFINDER část s názvem „PROSTOR PRO 
VÁS“, abyste se mohli dotázat na vše, co by vás  
v souvislosti s Klubem Pathfinder zajímalo. Do-
tazy a připomínky, které budou zajímavé pro širší 
okruh čtenářů, uveřejníme a odpovídat na ně bu-
dou osoby nejpovolanější z řad vedení KP a pří-
padně i církve adventistů. 

Proto neváhejte a pište na – vám jistě již známou –  
e-mailovou adresu: jerry.slosarek@gmail.com 

První dotaz pro tuto rubriku jsem položil někte-
rým vedoucím Klubu Pathfinder z různých oblastí:  
„Co vše Klub Pathfinder nabídl dětem v uplynulém 
roce 2014?“

Klub Pathfinder je živá  
a zdravá organizace

Ohlédnutí za minulým rokem v Klubu Pathfin-
der z pohledu Česko-Slovenské unie

Největší akcí pro děti v tomto roce bylo beze-
sporu společné Česko-Slovenské Camporee. Již 
celý předcházející školní rok se jednotlivé oddíly 
a oblasti na toto setkání postupně připravovaly. 
Smyslem Camporee totiž bylo nejen to, aby se měly 
možnost setkat děti z celé naší unie, ale chtěli jsme 
také podpořit vzdělávací a výchovné aktivity, které 
jsou náplní jednotlivých oddílových schůzek. Nos-
ným programem byl proto devítiboj (dovedností 
a znalostí správného pathfindera) a také možnost 
získat ostruhy v některé z nabízených odborností. 
Náš divizní host, Stephan Sigg, nás provázel biblic-
kým poselstvím nesoucím zprávu o tom, že každý 
z nás je jedinečný. 

Druhou velkou společnou akcí pak byla koncem 
roku Múzička. Zde jsme soutěžili ve svých schop-
nostech na poli zpěvu, hudby, divadla, tance, reci-
tace a malby. Chválili jsme Boha těmi dary, které 
nám dal. 

Třetí společnou akcí byla tradiční soutěž Stezka 
písmáků, která má za cíl vést účastníky k pravidelné 
četbě Bible. Z pohledu dospělých vedoucích jsme lo-
ni prožili důležitý sněm, který nově definoval Klub 
Pathfinder a ukotvil jeho místo v rámci církve. 

Těším se z toho, že Klub Pathfinder je živou  
a zdravou organizací, která navzdory občasným 
nedorozuměním, způsobenými drobnými kultur-
ními rozdíly, dokáže spolupracovat v rámci všech 
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tří našich sdružení a hlavně je schopna dotýkat 
se dětských srdcí, promlouvat k nim a formovat 
je. To vše díky několika stovkám dobrovolníků, 
jejichž srdce je nakloněno dětem a rovněž otevře-
no Bohu.

David Čančík

Klub Pathfinder připravuje  
děti pro život

Ohlédnutí za minulým rokem v Klubu Pathfin-
der v Českém sdružení

Kolem 40 živých oddílů, kde jsou děti a vedoucí, 
kteří se pravidelně scházejí ke své činnosti, několik 
desítek víkendových akcí pro děti v rámci oblastí, 
při nichž spolupracují sousední oddíly, aby připra-
vily pro děti aktivitu, jejíž součástí je zpravidla bo-
hoslužba v jazyce jim srozumitelném. 

Třináct letních táborů – intenzivní čas, kdy je 
možné prožít přátelství a nechat se inspirovat, aniž 
bych byl rozptylován čímkoli jiným. 

Celoroční vzdělávací kurz pro rádce, který je 
uschopňoval být dobrými a užitečnými průvod-
ci jen o málo mladších dětí a snad je v blízké bu-
doucnosti nasměruje pro službu dětem v roli ve-
doucích. 

Tři velká víkendová setkání pro děti z celého 
sdružení coby manifest toho, jak mnoho vrstev-
níků jde podobným směrem jako já. Že zdaleka 
nejsem jediný, pro koho je víra v Boha přirozenou 
součástí života. 

Vůdcovský speciál zaměřený na první pomoc  
a také motivační a na hodnocení zaměřené setkání 
vedoucích na Rezku. 

Koordinační porady vedoucích oblastí a desítky 
hodin práce různých týmů připravujících zázemí 
pro dobrou práci s dětmi. I tak se dá popsat uply-
nulý rok Klubu Pathfinder v Českém sdružení. 

Věřím, že díky působení desítek vedoucích a rád-
ců, kteří jsou nástroji v Božích rukou, přibyl do sto-
vek dětských myslí důležitý prvek, který je navzdo-
ry společnosti, ve které vyrůstají, uschopní správně 
se rozhodovat, být připravenější do života.

Dawy 

Tolik „náhod“ nemůže být  
„náhodou“

Ohlédnutí za minulým rokem v Klubu Pathfin-
der v Moravskoslezském sdružení

Čím více přemýšlím nad uplynulým rokem  
a vším, co jsme v oddělení dětí na Moravě a ve Slez-
sku prožili, tím více si uvědomuji, jak moc je potře-
ba děkovat našemu laskavému Bohu. A nemyslím 
jen to, že nám po několika deštivých letech pršelo 
na Helfštýně – tradiční jarní akci v Moravskoslez-
ském sdružení, kde se sejde něco přes 200 účastní-
ků – jen jednou. 

Nebo to, jak jsme na Moravském putovním tábo-
ře zažili celodenní intenzivní déšť jen v den, který 
jsme dopoledne strávili v Muzeu Bible kralické, od-
poledne ve vlaku a byla to zároveň i jediná naplá-
novaná noc pod střechou.

Unijní Múzičku v Ostravě zase například ohro-
žoval požár a případná evakuace budovy asi půl 
hodiny před závěrečným vyhlášením vítězů, ale 
vše nakonec i tentokrát dobře dopadlo. A tak bych  
mohl pokračovat dál a dál… Mnohokrát jsme se 
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jako vedoucí a často i s dětmi mohli zastavit a vidět 
Boží ochranu a vedení – říci, že tolik „náhod“ ne-
může být „náhodou“.

Za největší požehnání však považuji nové Boží 
povolání do služby dětem. Hned na začátku roku 
jsme museli řešit „problémy“ s velkým zájmem  
o rádcovský kurz a na jeho konci jsme děkovali Pá-
nu Bohu za 23 úspěšných absolventů, kteří v napro-
sté většině vyjadřovali své nadšení pro další práci  
a zapojení se ve svých sborech.

Velkou vděčnost chci vyjádřit také za nově zvo-
lené vedoucí oblastí a mnoho dalších vedoucích 
ochotných věnovat svůj čas, dary a často i prostřed-
ky pro naše děti. Proběhla řada oblastních akcí, 
jako byl Vojkovický fotbalový pohár, Volejbalový 
turnaj Frýdeckého okrsku, Zlínské safari, Třinec-
ký KIN-BALL, Goliášův meč, Žlutavské Jarní tá-
ní, ZlÍN BALL, Jihlavské Zimní hrátky, Náhradní 
„Helfštýn“, oblastní a oddílové tábory…

Děkuji za příjemnou atmosféru spolupráce, kte-
rá často přerůstá v osobní přátelství, za vzájemnou 
modlitební podporu, za toleranci a respekt v naší 
různorodosti. 

Děkuji Pánu Bohu za všechna jeho dobrodiní!
Lukáš Jureček

Ďakujeme Bohu za krásne  
prežitý rok 2014!

Ohliadnutie sa za minulým rokom  
v Klube Pathfinder na Slovensku 

Pri spomienkach na to, čo sme prežili počas mi-
nulého roka v Klube Pathfinder, sa nám v mysli 
vynára množstvo zážitkov, nadobudnutých priateľ-
stiev, veľa nového, čo sme sa naučili a, samozrejme, 
vďačnosť Pánu Bohu za to všetko! 

Náš pathfinderský kalendár na rok 2014 bol vcel-
ku plný, takže spomenieme len v skratke, čo sme 
prežili. 

V januári sme boli účastníkmi Snemu KP, na 
ktorom sme sa vydali na Novú cestu. Pokračovali 
sme Múzičkou v Kežmarku a výborom KP. 

Nechýbali nám ani špeciály vodcov a radcov, na 
ktorých účastníci nadobudli mnohé nové poznatky  

z viacerých oblastí, lepšie sa medzi sebou spoznali  
a posilnili svoje odhodlanie do ďalšej práce v Klube 
Pathfinder. 

V máji a v júni sme mali OSP – okrskové stret-
nutia pathfinderov, kde sme víkend strávili s deťmi  
v prírode a v dobrej nálade. 

Cez leto sme prežili Camporee ČSÚ s témou 
„Každý je originál“ a hymnu, ktorá na ňom odzne-
la, deti spievajú rady na schôdzkach ešte aj teraz.  

Nechýbali nám ani iné tábory, či už DKK, alebo 
naše družinové a oddielové, na ktorých sme preži-
li veľa zábavy, spoznávali prírodu, učili sa umeniu 
bojových hier a objavovali nové príbehy z Biblie. 

Na jeseň sa organizovali aj Old Pathfinder, Múzič-
ka v Lučenci a tiež dve víkendové stretnutia Áčka. 

V decembri sme sa zúčastnili na Múzičke ČSÚ, 
ktorá sa konala v Ostrave, a deti nám na nej pred-
viedli, aké sú šikovné a tvorivé. 

Ďakujeme Bohu za krásne prežitý rok 2014!

 Michaela Kapustová

Nabídka pro dříve narozené  
pathfindery

Vy, kdo jste v minulosti 
pracovali jako vedoucí od-
dílu Klubu Pathfinder, jste 
starší 40 let, fandíte akti-
vitám klubu i v pokroči-
lejším věku a máte zájem 
o kontakt na stejně „po-
stižené“ jedince ze sekce 
Old pathfinderů, ozvěte se, 
abyste mohli dostávat in-

formace týkající se této věkové skupiny v organiza-
ci Klub Pathfinder. 

Podmínkou je platná registrace v Klubu Path-
finder prostřednictvím oddílu ve vašem městě;  
a pokud tam funkční oddíl není, můžete se zare-
gistrovat, jako jednotlivci, do republikového oddílu 
Old Pathfinderů.

Získáte tím také právo ke koupi speciálního 
trička s logem OLD PATHFINDERA v e-shopu:  
www.pathfinderSHOP.cz Jerry



Informace z Klubu Pathfinder jsou od strany 14.

Slavnostní graduace na Teologickém semináři. 
Studovat může každý, kdo má zájem!  
Více informací najdete na straně 18.

Jak probíhala první bohoslužba pro neslyšící, 
je popsáno v reportáži na straně 22.

Šest měsíců v Africe.  
Také tak může vypadat dobrovolnictví v Adře.  

Na str. 24 je rozhovor s Katkou Pšenákovou,  
která půl roku pomáhala v Keni.

Církev

obrazem


