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Ahojte všetci, som veľmi rada, že vám môžem 
oznámiť, že aj tohto roku úspešne prebehla 
Múzička 2012, a informovať vás trochu, ako pre-
biehala.

Tretí ročník lučeneckej Múzičky niesol názov „Keď  
to príde“. 

Tento rok si mnohí spájajú s koncom sveta, no my 
sme chceli poukázať na niekoľko vecí. Náš nový ka-
zateľ Michal Fulier rozprával príbeh, ktorý nám pri-
pomenul, že koniec môže prísť kedykoľvek a nemusí 
to byť práve koniec sveta... že nikdy nie je neskoro 
odovzdať Ježišovi svoj život, ale zároveň je dobré 
urobiť to čím skôr, lebo „keď to príde“, nebude to ko-
niec, ale nový nádherný začiatok s tými, ktorí Ježišovi 
odovzdali svoje životy včas. 

Takisto hra pre deti mala poukázať na to, že nevie-
me, kedy „to príde“, a preto sa máme snažiť zachrá-
niť čo najviac pokladov skrytých vo svete. Deti mali 
zachrániť z útrob veľkej zemegule strieborné jabl-
ká a tie, ktoré, ako niektoré neskôr správne uhádli, 
označovali ľudí. Hru riadil „niekto zhora“, a teda ne-
vedeli, koľko času im na to zostáva. Preto kým mali 
čas, zachraňovali čo najviac „ľudí“ a ako zistili samy, 
najlepšie to šlo „na kolenách“.

Novinkou boli dvaja mladí moderátori, ktorých sme 
„hodili do vody“ a ukázalo sa, že plávanie im asi pôjde, 
a tiež pribudol nový vedúci chvál Milenko Vučetič.

Prihlásilo sa 8 zborov zo západného a stredného Slo-
venska: Trenčín, Martin, Považská Bystrica, Banská 
Bystrica 1 a 2, Zvolen, Revúca a samozrejme aj Luče-
nec. Ich spev, scénky, tanec a hudobné vystúpenia 
boli popretkávané dopoludnia duchovným slovom 
a hrou a poobede cenou Ryhy.

Cenu Ryhy odovzdávame každý rok niekomu  
za dlhoročnú prácu s deťmi a aspoň takto mu chce-
me poďakovať za jeho službu. Tento rok dostali cenu 
dvaja ľudia, ale „jedna tvár“, a to z Banskej Bystrice. 
Bratia Ferko a Števko Turóciovci, ktorých sme tým 
poriadne prekvapili, ale dúfame, že aj potešili.

Celý ten krásny deň opäť prešiel ako voda. Radi naň 
spomíname a už teraz vás pozývame na Múzič-
ku 2013. Pán Boh bol s nami a my sme to cítili. Len 
jemu patrí chvála za dary, ktoré nám dal, za to,  
že ho môžeme nimi chváliť, za to, že nám pomohol  
podujatie zorganizovať, že ľudia prišli a zase odchá-
dzali s jeho požehnaním, jednoducho, za všetko.

            Dominika Hlivková

Je to až k neuvěření, že se již po dvacáté sešli 
mladí umělci a umělkyně, kteří soutěžili ve zpě-
vu, divadlech, recitaci, malbě, kresbě a plastické 
tvorbě na akci nazvané Múzička. 

Hostem té letošní byl její zakladatel Radek Jonczy, 
který nás s neodmyslitelným ptákem Pepe a vedou-
cí oddílu v jeho sboru Viki Vlachovou oslovili biblic-
kým kázáním na téma „Oslava“. Toto téma bylo také 
podkladem všech divadel, písní, básní a vernisáže. 
Myslím si, že mnozí malí umělci byli velmi dobří  
a nápadití. Ti nejzkušenější již letos nesoutěžili, 
proto jejich místa statečně obsadila opět mladší 
generace dětí. Odpoledne jsme měli vzpomínkový 
blog, kde u rozkrojeného narozeninového dortu  

povídali dávní i nedávní účastníci a vítězové Múziček. 
Na plátně jsme viděli jejich první krůčky na tomto 
pódiu a následně jsme byli obdarováni jejich současným 
projevem. Bylo milé vidět tváře starých účastníků, 
ale nová mladá generace nadšených umělců dává 
dobrou naději věřit, že Múzička tu bude dál, že bude 
prostorem pro ty, kteří chtějí kousek ze svého daru 
věnovat druhým, místem pro první krůčky budou-
cích služebníků prostřednictvím zpěvu, divadla, re-
citace nebo malování. Místem, kde se děti z celého 
sdružení setkají spolu i s Božím slovem. Chcete také 
kousek ochutnat? Podívejte se do foto-videogalerie 
na stránkách Klubu Pathfinder.
      
                                             Dawy



1. Nezapomeňte, že „OHEŇ JE DOBRÝ SLUHA, ALE ZLÝ PÁN“.

2. Oheň rozděláváme jen na bezpečném místě, kde nehrozí nebezpečí vzniku požáru,  
a pod dohledem dospělé osoby! 

3. Ohniště zabezpečíme kameny tak, aby se oheň 
nemohl rozšířit do okolí!

4. Oheň rozděláme jen tak velký, jak je nezbytně potřeba. 
(Na vaření postačí malý, větší užijeme jen pro táborák 
či sušení mokrých svršků…) 
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3. Na vysokém sněhu nejdříve vytvoříme zá-
kladnu z kamenů, na které položíme dřevěný 
rošt z polínek, aby tající sníh oheň nezadusil. 

1. V dešti pomůže rozpůlené poleno. 

2. Před větrem ukryjeme oheň za většími ka-
meny nebo ve vykopaném dolíku.

5. Oheň nikdy nenecháme bez dozoru a před od-
chodem ho vždy bezpečně uhasíme zalitím vodou 
a překrytím hlínou nebo předem odloženými drny. 

6. Správný táborník zahladí všechny stopy po ohni 
tak, že není znát, kde se ohniště nacházelo.

OHEŇ V NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNKÁCH
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Jedním ze základních tábornických umění je 
schopnost rozdělávání ohně a jeho správné  
použití.

Umění rychle rozdělat oheň v přírodě zachrá-
nilo cestovatelům v divočině nejednou život. 
A my, pathfindeři, to pokládáme za součást 
základní tábornické zdatnosti.

V dnešním přecivilizovaném světě máme  
už jen velmi málo příležitostí k získání této  
dovednosti. Plynové zapalovače, kostky suché-
ho lihu nebo benzin z kanistru pomáhají při 
zapálení ohně na zahrádce. Ale zkuste rozdě-
lat oheň někde daleko od domu, na sněhu, 
když se při výpravě propadnete do hluboké, 
ledové vody potoka, který byl skrytý vašemu 
pohledu pod sněhovou závějí… Nohy vám 
mrznou v mokrých botách, kalhoty přimrza-
jí na zimou se třesoucí tělo a vašim mrazem 
zmodralým prstům se nedaří otevřít krabičku 
zápalek… Zvládnout takovou situaci, to vyža-
duje správné vědomosti a trénink.

Proto je také 2. úkolem v soutěži  „TTT“ na-
trénování způsobu rozdělání ohně v přírodě 
pomocí klasických zápalek za nepříznivých 
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podmínek – viz níže uvedené situace. Správ-
ný postup nacvičte v dobrých podmínkách 
a pak se vydejte s dospělým průvodcem  
na výpravu do přírody, kde zkoušku složíte 
pod jeho dohledem. 

Soutěžní zkoušku splníte při dodržení 
následujících podmínek:

1. Oheň musíte rozdělat na silné vrstvě sně-
hu (minimálně 10 cm) anebo ve vytrvalém 
dešti.

2.  Použít můžete pouze dřevo z místa ve volné 
přírodě, kde budete oheň rozdělávat, a mu-
síte vystačit při jednom pokusu maximálně  
s třemi sirkami klasické velikosti. (A protože 
jde o „Tvrdý Táborový Trénink“, musíte, v přípa-
dě neúspěšného pokusu, všechno připravené 
dřevo vyhodit a nachystat nové – vhodnější, 
které se vám podaří zapálit maximálně třemi 
sirkami.)

3. Oheň musíte přikládáním uvést do tako-
vého stavu, aby se na něm dalo vařit. Teprve 
pak máte úkol splněn.

4. Na list svého „KADETU“ (viz návod k vý-
robě v 11. čísle přílohy Adventu) si pak  
zapište, kdy, kde, za jakých okolností a na 
kolik pokusů jste úkol splnili. Pokud možno 
připojte fotku z této akce, kterou mi také  
pošlete, abych ji mohl uveřejnit v některém  
z dalších čísel přílohy.

Těším se na vaše zprávy.

                                                                    Jerry 
 



Poslední zářijový víkend prožila asi dvacetičlen-
ná skupina vedoucích Klubu Pathfinder z Mo-
ravy a Slezska na vůdcovském speciálu v Praze, 
který byl tentokrát věnován dvěma tématům.  
Sobotní téma: „Duchovní výchova aneb židovské 
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V sobotu 3. 11. 2012 se ve Zlíně konala u příle-
žitosti vstupu do modlitebního týdne slavnostní 
bohoslužba věnovaná dětem a jejich uměleckým, 
zejména hudebním příspěvkům, neboli morav-
skoslezské kolo Múzičky. Členové místního sboru, 
vystupující a hosté z téměř všech koutů Moravy 
a Slezska tak měli možnost zhlédnout 30 vystou-
pení, z nichž převážnou část tvořily písně. Milým 
obohacením pak bylo i několik sólových her  
na hudební nástroj, melodrama a jedna stínohra 
v samotném závěru programu.

Název přednášek modlitebního týdne pro děti: 
„Boží slovo v našich srdcích“ a jejich úvodní 
biblický text: „Světlo pro mé nohy je tvé slovo, 
osvěcuje moji stezku“ (Žalm 119,105) se staly 
mottem i tématem této oslavné pobožnosti. 
Snažili jsme se v několika vstupech dětem 
představit Bibli jako pro někoho možná skrytý,  
ale přesto ten nejvzácnější poklad na této 
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kořeny“ nás provedlo nejen kolem pražských 
židovských památek, ale hlavně, za pomoci  
našeho hosta Vladimíra Immera, židovský-
mi svátky, které se tak mohly stát zajímavými  
náměty pro naše aktivity s dětmi. 

Po noční hře plné šifer a hledání písmenek  
v zákoutích staré Prahy jsme se spolu s Da-
nielem Hrdinkou věnovali psychologii her.  
A pak už byl čas na návrat domů, kam jsme 
si odváželi nejen nově nabyté informace a zážitky, 
ale hlavně vědomí, že je nám spolu dobře.  
A to je asi to nejcennější z těch mnoha věcí,  
za které chci Pánu Bohu při vzpomínce na letošní 
moravskoslezský speciál poděkovat.

                    Lukáš Jureček

zemi, za který byli a jsou mnozí ochotni položit 
i svůj život, čehož byl také dobrým příkladem 
promítaný příběh valdenských věřících. Téma-
tu Bible byl věnován i doprovodný program 
v podobě „výstavy Biblí“, včetně možnosti  
vyplnit si test, a vyhrát tak jednu z nádherných 
Biblí či publikací České biblické společnosti.

Byla to příjemná a obohacující sobota, a tak 
bych rád poděkoval nejen všem odvážným 
dětem, které se nebály vystoupit, ale před-
ně všem, kteří s dětmi cvičí a věnují jim svůj 
čas, stejně jako jejich rodičům, kteří své děti 
v této službě Pánu Bohu podporují. Je mým 
velkým přáním, aby se naše bohoslužby staly 
pravidelnými příležitostmi pro zapojení našich 
nejmenších, abychom v nich již od dětství 
budovali touhu oslavovat a chválit našeho  
nebeského Otce.

                    Lukáš Jureček
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