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Klub Pathfinder – Jarní tání
Umíme jíst zdravě?
Na návštěvě u svých adoptovaných dětí
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Oddíl Penguins: Jak se nám líbilo v Příbrami

V sobotu 6. 2. 2016 v podvečer jsme s naším
pražským oddílem Klubu Pathfinder – Penguins –
vyrazili poznat nové město. Po Liberci, Plzni
a Českých Budějovicích, kde jsme byli návštěvou
v posledních čtyřech letech, se tentokrát jednalo
o Příbram, město spojené s řadou zajímavých pamětihodností a historických osobností.
Po ubytování ve zdejším sboru na nás čekala hra
ve městě. Úkolem bylo zjistit správné odpovědi
na různé otázky týkající se zajímavostí Příbrami
a jejího okolí. Jednalo se například o poutní místo
Svatá hora, zdejší hornické muzeum, vrch Třemošná v Brdech či nedaleký zámek ve Vysoké spojený
s osobností hudebního skladatele Antonína Dvořáka. V historickém centru města jsme postupně naráželi na různé lidi (například potomka Antonína

Dvořáka, turistu, průvodkyni muzea apod.) a plnili
přitom různé úkoly, za což jsme získávali odpovědi
na jednotlivé otázky.
Večer před spaním jsme si pak ještě pustili animovanou pohádku „Velká šestka“, která zaujala
malé i velké.
V neděli jsme po snídani vyrazili na prohlídku
hornického muzea, kde nás zaujalo několik pozoruhodných strojů a modelů budov. Poté jsme se
s panem průvodcem podívali do Dolu Anna, kam
nás zavezl hornický vláček. Prohlídka, při níž nám
průvodce ukázal i zdejší „skřítky“, byla velmi zajímavá. Také jsme se dozvěděli, že se horníci zdravili
nezvyklým pozdravem „Zdař Bůh“, což nás, v Boha
věřící pathfindery, mile překvapilo.
Po prohlídce jsme vyrazili na delší procházku, jejímž cílem byl lesopark Litavka. Zde pro nás vedoucí příbramského oddílu pathfinderů měli připravenou pěknou bojovou hru. Jejím cílem bylo získat co
nejvíce papírových srdcí soupeřících skupin.
Po hře jsme se pak vrátili zpět do místního sboru, kde na nás čekal vynikající oběd s dezertem. Za
to moc děkujeme manželům Hosenseidlovým. Poté
jsme se už kvapem rozloučili a zamířili na nádraží.
Akce byla super. Měli jsme možnost poznat nové město, další sbor a hlavně nové přátele. Všichni
jsme si to moc užili! 
Kiki Kapounková

Jarní tání – Žlutava
Už je to taková tradice, a podle nás dobrá, že se
v naší zlínské oblasti každoročně sejdeme na Žlutavě v sokolovně na akci s názvem JARNÍ TÁNÍ.
Pathfinderská oblast „Bobří stezka“ pořádá každý rok šest akcí, ale jen tato jedna je pro naše děti
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dvoudenní. Proto se na toto setkání vždy obzvlášť
těšíme. Letos jsme zvolili nosné téma: „VSTAŇ
A CHOĎ!“
V sobotu 19. března se na Žlutavu (u Zlína)
sjelo na 40 dětí ze Vsetína, Valašských Klobouk,
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Uherského Hradiště, Blanska, Opatovic, Zlína
a Žlutavy. A to ještě, co víme, nemoc zabránila nejméně dalším 15 dětem dorazit… Chyběli jste nám!
Prožili jsme spolu velmi hezkou sobotní pobožnost. Zajímavě organizované třídy sobotní školky nikoho nenechaly bez pozornosti a zapojení.
V další části nás zaujal také náš host, Daniel Dobeš,
který s námi aktivně prožil celou sobotu. Z jeho
kázání jsme si zapamatovali, že je pro nás důležité
NELENOŠIT… Nestačí jen vstát z postýlky a sedět. My přece chceme něco víc. A proto, když už
vstaneme, tak chceme jít. A když už jít, tak s úsměvem… Díky, Dane!
Po velmi dobrém obědě, za který vděčíme hlavně
naší kuchařce Olince, jsme se vydali na procházku
s plněním úkolů v blízkém okolí. Počasí bylo skvělé. Úkoly jsme všichni dobře zvládli a po dvou hodinách dorazili zpět i ti nejpomalejší. Někteří se při
tom, dokonce poprvé v životě, mohli seznámit se
„zvířátkem“ nesoucím název „Buzola“. Jako novinku Jarního tání jsme vypustili lampióny s přáními.
Ale hlavně jsme se po celý den řídili heslem „Vstaň
a choď!“… Díky, Martine!
Večer jsme pak požehnanou „sobotku“ (vzhledem k malému „s“ rozuměj, že nejde o pana premiéra) zakončili tradičním obřím „kolečkem“ a po
výborné večeři se většina z nás už velmi těšila na
sportovní řádění v sokolovně. Nálada byla super.
A věřte, bylo to cítit hodně daleko.
Pak, už v pozici „ležících střelců“, jsme se ještě
podívali na krátký film, který nás hezky připravil
na sladké noční snění.

Během tohoto sobotního dne se nás sešlo na devadesát lidiček a prožili jsme opravdu hezkou sobotu. Na nedělní akci pak už zůstali jen ti „skalní“.
Myslím ale, že žádný z nich nelitoval.
V neděli ráno jsme se opět prakticky řídili naším
letošním mottem: „Vstaň a choď! “ Nezbytná tradiční rozcvička nás dokonale postavila na nohy a po
snídani, která všem dodala novou sílu, jsme se doslova vrhli na dopolední program plný soutěží a her.
Nakonec, po sečtení všech dosažených bodů,
bylo slavnostní vyhlášení výsledků. Vítězem se tentokrát stala spojená družina z Uherského Hradiště,
ale vyhráli jsme všichni. To proto, že jsme nezůstali
„ležet“ doma!
Při závěrečném loučení jsme si slíbili, že se určitě zase sejdeme na další společné akci. Nechcete
se přidat i vy, kdo jste se Žlutavou zaváhali. Těšíme
se na vás…
Za Bobří stezku váš bráška Roman Vyčánek

Slovenský Old Pathfinder na Podhájské
O víkendu 26.–28. února 2016 se na chalupě
u Turóciovců v Podhájské sešli Old Pathfindeři ze
Slovenského sdružení. Tentokrát i s jejich manželkami anebo manžely. (To, aby si také oni užili
lázeňské pohody v teplé minerální koupeli.) Kruh
registrovaných Old Pathfinderů se rozrostl o nové
členy. Škoda jen, že nemohli přijet všichni.
Sobotu jsme v pátek večer začali písněmi, rozjímáním nad Božím slovem a poté i příjemným
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„agapé“, o jehož kvalitu se postarali nejen samotní účastníci svými naturálními příspěvky, ale také
místní pečlivé kuchařinky, které o naše žaludky pečovaly i po celý zbytek víkendu.
Po dopoledním kázání Jožky Kopilce a sobotní
škole s „Korytnačkou“ byla na programu Štefanova, dnes již „tradiční“, odpolední sobotní bojovka
v přírodě. Dopisy, zašifrované tak dokonale, že by
se nad nimi zapotili i odborníci ze CIA, potrápily
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zkušené Old Pathfindery tak „silně“, že všem při
Štefanově odborném výkladu pravidel tekly slzy
(od smíchu) proudem . A i když naše dešifrovací
výsledky samotného organizátora moc nepotěšily, on nás všechny potěšil hezkými odměnami. Na
chvíli jsme si užívali pocity, jaké mívali ti, pro které
jsme v minulosti podobné programy na táborech
sami připravovali…
Večer jsme se pak na dvě hoďky doslova „ponořili“ do teploučké, místy až horké minerální vody

lázeňského bazénu, přičemž jsme, samozřejmě,
horlivě diskutovali. Čas nám utíkal v dlouhé, vzrušené debatě tak rychle, že jsme se, po návratu na
chalupu, prodiskutovali až do časných ranních
hodin.
Po krátkém, ale intenzivním odpočinku jsme
nový den otevřeli nadšeným chválením Boha –
řetězem písní provázených vzpomínkovými fotkami. V zamyšlení nad naší oldpathfinderskou
úlohou jsme pak pokračovali pod vedením Danka
Komory a svou „kapkou do mlýna“ přispěl i Jerry.
Nakonec, s hezkými pocity ze stále více se upevňujícího přátelství, jsme se ještě společně vyfotili
a pak se již vydali na cestu k domovům. Rozcházeli
jsme se s pevným rozhodnutím – být těm mladším vůdcům a vedoucím KP svými zkušenostmi
a ochotou pomoci i nadále prospěšní při jejich práci s dětmi, kterou jsme kdysi nastartovali.
S bratry Slováky si této pohody, napětí
i radosti užil a výše uvedené zapsal Jerry

Prezentovanie Klubu Pathfinder
v obchodnom centre Európa
Centrum dobrovoľníctva organizovalo v obchodnom centre Európa v Banskej Bystrici program
„DOBROvoľníctvo“, do ktorého sa mohli prihlásiť viaceré dobrovoľnícke skupiny a prezentovať svoju
činnosť.
Akcia prebiehala od 18. do 19. 2. 2016 a my – vedúci i deti z Pathfindera – sme sa tiež zapojili. Naša prezentácia spočívala v tvorivých dielňach pre menšie deti, vo výrobe odznakov, rozdávaní letáčikov či
iných prezentačných materiálov. Pripravené boli tiež súťaže so sladkou odmenou. Aktivity okoloidúcich zaujali;
deti i dospelí sa zastavovali a zapájali
sa do nášho programu. Tešili sme sa
z toho, že ďalší ľudia sa mohli dozvedieť, že existuje Pathfinder a čo v našej organizácii robíme. Niektorí z nich
mali záujem zapojiť sa aj do našej klubovej či táborovej činnosti, tak uvidíme, ako to dopadne.
Sme vďační, že sme mali takúto príležitosť prezentovať sa .
Napísala Miša
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