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STEZKA PÍSMÁKŮ VE VAL. KLOBOUKÁCH
18. listopadu 2012 proběhlo v modlitebně CASD v Praze finálové kolo soutěže dětí 
ve znalosti Bible – Stezka písmáků.
Základního korespondenčního kola se letos zúčastnilo 283 soutěžících, z nichž 137 
úspěšně splnilo daný limit bodů pro postup do finále. 111 z nich pak v neděli 18. 11. 
bojovalo o červený odznak úspěšného písmáka a na webových stránkách 
Klubu Pathfinder můžete najít konečné pořadí všech soutěžících.

Na výsledkové listině jsem mezi těmi, co stanuli na „bedně“ mezi 
prvními třemi, našel i jména těch soutěžících, kteří jsou ze sboru 
CASD nedaleko od mého bydliště. Vypravil jsem se proto za nimi, 
abych se jich zeptal na tajemství jejich přípravy na tuto soutěž, 
protože svou úspěšnost prokázali již v minulých ročnících.
Patří do sboru CASD ve Valašských Kloboukách, který sice nemá 
velkou členskou základnu – jen 25 dospělých členů – avšak je zde 14 dětí ve věku do 15. let. Devět z nich 
se už opakovaně aktivně zapojilo do Stezky písmáků (ti zbývající totiž zatím ještě neumějí číst). A je nutno 
dodat, že svůj sbor reprezentovali velmi úspěšně: 
Samuel Mitura při účasti ve finále dosáhl na třetí místo. 
Jeho mladší bratr Tim byl ve finále třikrát a ve své kategorii obsadil dvakrát první a letos druhé místo.
Tom Lukšík byl ve finále dokonce čtyřikrát a jeho umístění bylo hvězdné: jednou na třetím místě, dvakrát  
na druhém místě a letos byl první.
Vlastík Lukšík a Alžbětka Cahlová byli ve finále třikrát s umístěním dvakrát na prvním místě a jednou  
na druhém místě.
Sašenka Cahlová dosáhla dvakrát na druhé místo a Evička Hermanová jedenkrát na první místo. Její sest-
řička Nikol sice ve finále nezabodovala na prvních místech, ale počkejte příště!… Zato třetí ze sourozenců 
Hermanových, Zuzka, byla ve finále čtyřikrát a její celková bilance – jedno třetí, dvě druhá a jedno první 
místo – je rovněž závidění hodná.

„Jak to děláte, že máte takovou úspěšnost svého reprezentačnícho týmu?“ zeptal jsem se Reného Bila, který 
s dětmi pracuje v DSŠ i v oddíle Klubu Pathfinder. Zprvu dělal „drahoty“ s prozrazením jejich „know-how“, 
ale nakonec se mi jej podařilo přemluvit, abych vám jejich zkušenost mohl prozradit. 
„Tajemství úspěchu našich dětí spočívá v podpoře rodičů. Nejenže každé z dětí má svou vlastní Bibli,  
ve které si při svém čtení může dělat poznámky, ale to, co má na jejich úspěch největší vliv, jsou domácí 

rodinné pobožnosti, při kterých děti čtou 
zadané knihy Bible se svými rodiči. Ti je zá-
roveň upozorňují na důležité věci, které by 
mohly být v testových otázkách. Také v so-
botní školce jsme několikrát psali cvičné tes-
ty, a tím je připravovali na budoucí ,ostrou‘ 
zkoušku…“

Taťkové, maminky, učitelé DSŠ, vedoucí 
pathfinderů – možná že i ve vašem sboře 
jsou děti, které by se mohly zapojit do sou-
těže Stezka písmáků, a čekají jen na vaši 
podporu. Nechcete je také zkusit nadchnout 
pro poznávání Bible podobným způsobem, 
jakým to udělali ve Valašských Kloboukách?



VÍRA V JARO I RADOST ZE SNĚHU
Mám na starosti oddělení v církvi, jehož členové jsou většinou nadšeni, když je kolem nás spousta bílé-
ho sněhu. Nevadí, že sníh klouže, vždyť to je na něm právě to skvělé. Dá se na něm užít spoustu zábavy 
a legrace. 
Tuším, že nejeden starší člověk nesdílí toto dětské nadšení. Chce, aby byly odhrnuté a posolené 
chodníky. Nejlépe však, aby už to bílé a studené „smetí“ co nejdříve zmizelo a přišlo jaro se svojí 
barevnou a stále prohřátější přírodou, naplněnou zpěvem ptáků a hemžící se novým životem. 
Je velmi důležité věřit v jaro. Vědět, že dřív nebo později přijde. Mít jistotu, že zima nepotrvá věč-
ně. Jestli patříte mezi takové lidi i v duchovním životě, pak jste uvnitř šťastni, naplněni touhou  
a očekáváním. Vždyť Ježíš přijde a všechno rozkvete a bude prohřáto jeho láskou. Naší snahou  
v Klubu Pathfinder je tuto víru sdílet s dětmi. Ano, stavíme s nimi sněhuláka a jezdíme na saních, 
ale neskrýváme před nimi svoji víru v jaro. Těšíme se z toho, když po něm také zatouží, když se 
stane i jejich horizontem. 
Proto vás dospělé chceme i v tomto roce prosit o pochopení namísto nakvašených pohledů  
na děti hrající si na sněhu, o citlivost, když s nimi mluvíte o jaru, o transparentní víru v jaro zejména 
ve sborech a vašich rodinách. 
Děti, chci vám říci, že se jako vaši vedoucí těšíme na mnoho krásných aktivit, které na sněhu vy-
myslíme. Na krásný křupavý sníh pod nohama, na paprsky slunce, které se od něj odrážejí. Máme 
radost z toho, že budeme spolu růst a těšit se na jaro. Jste pro nás dospělé vzorem, že každý den 
je možné přijímat s úsměvem a najít v něm to, co 
nás potěší. Že i v zimě je možné mít radost ze živo-
ta. Že nemusíme sedět doma za pecí a stěžovat si na 
obtíže, které nás v životě potkávají, ale že můžeme,  
ba přímo máme vyjít ven, mezi jiné lidi a spolu s nimi 
se těšit z přítomnosti. 
Vím, když uklouzne dítě, tak málokdy je pro něj těž-
ké znovu vstát. U dospělých to bývá horší. Přesto 
Bůh slíbil, že znovu zvedne každého, kdo o to bude 
stát. Tak ať už je pro vás sníh zdrojem potěšení, nebo 
se na něj díváte s rozpaky, kéž nám všem je symbo-
lem čistoty, která je nám Bohem nabídnuta. Výzvou  
čistoty vztahů, které budeme i v tomto roce budovat.
      
                                                                           Dawy

Ahoj kamarádi a kamarádky!
Je to vždy zvláštní okamžik, když člověk vyměňuje starý, popsaný kalendář za nový – čistý. Jako by nás vy-
zýval k tomu, abychom za minulými dny udělali „tlustou čáru“ a na ty nové, čisté stránky začali psát s větší 
pozorností a odpovědností.
Před námi je v novém roce 2013 víc jak 300 dnů, ve kterých se budeme muset často rozhodovat, kterou cestu 
na různých křižovatkách života zvolit. Ať už to bude doma v rodinném kruhu, ve škole mezi spolužáky, v od-
díle mezi kamarády, anebo o samotě uprostřed životní „divočiny“, vždycky dbejte rad spolehlivých ukazatelů, 
které nacházíme v Bibli, abychom se za svá rozhodnutí jednou nemuseli stydět.
A kdybyste přes to všechno někdy „zakufrovali“, dbejte rady Bible – 1J 2,1.2 
a NIKDY TO NEVZDÁVEJTE!                                                          PF 2013 přeje Jerry
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JAK ROZUMÍM DESATERU

K SOUTĚŽI TTT – TVRDÝ TÁBOROVÝ 
TRÉNINK

LOGO TTT

Do redakce Přílohy nám poslali přihlášku a svůj ná-
vrh loga pathfindeři 109. oddílu PIRANĚ z Frenštátu  
pod Radhoštěm. Posuďte, jak se jim povedlo, a po-
šlete nám své návrhy.  Vítězný návrh odměníme.

Nezapomeňte také využít zimních měsíců k plnění 
dvou zadaných úkolů TTT. Až přijde jaro, zeptá  
se vás, co jste dělali v době, kdy byl k dispozici sníh!                                                           
                                        Jerry

Dobrý den, v Adventu 10/2012 jsme si přečetli 

článek o přikázáních a jestli jim děti rozumí. 

S naší dcerou, která má sedm let, jsme si to 

zkusili...

1. Že budu prostě uctívat Pána Ježíše a Pána 

Boha. Budu třeba chodit do sboru, budu  

o něm zpívat, budu se modlit. 

2. Nebudu kreslit Pána Boha a nebudu to 

uctívat. Pán Bůh tě má hrozně rád. Moc 

tomu nerozumím, co tam píšou.

 
3. Nebudu říkat jen tak jméno Pána Boha.

4. Nebudu v sobotu pracovat a budu chodit 

do sborečku.

5. Mám se hezky chovat k rodičům,  

a až budou starý, tak se o ně starat.

6. Nebudu dělat špatný věci.

 
7. (nevím, co to slovo znamená)

 
8. Nebudu nikdy krást.

 
9. Kamarádce a rodičům nemám lhát.

 
10. Nebudu sousedům závidět, když 

budou mít víc než já.

 
          Elenka Ščerbová



ZAJÍMAVOSTI ZE STVOŘITELOVY DÍLNY
Jób 12,7–9; SNC
Rozhlédni se kolem sebe a pouč se. Pozoruj dobytek, ptáky v povětří, ryby v moři, 
rostliny na zemi: není to všechno dílo Boží?

GENIÁLNÍ LETCI

KULÍK ZLATÝ
Na jeden zátah, bez přistání, urazí za 36 hodin 3 300 kilometrů dlou-
hou cestu z Aleutských ostrovů na Havaj. Během této pouti mávne 
asi 250 000krát křídly nahoru a dolů bez možnosti si odpočinout.
Jak heroický to je výkon, to si můžete představit, když pomyslíte, 
že byste měli udělat 250 000 kliků bez jediného odpočinku. Já jich 
udělám 20 – a jsem u konce svých sil.

ČMELÁK
Podle všech matematických výpočtů poměru váhy těla  
a velikosti křídel by čmelák nikdy neměl vzlétnout – a pře-
ce létá… 
Je to zázrak, který můžeš na vlastní oči pozorovat na roz-
kvetlé louce.

RYBÁK ČERNOHŘBETÝ
Podle výzkumů prováděných u těchto ptáků se rybák nepřetrži-
tě vznáší nad oceánem tři až čtyři roky bez jediného spočinutí  
na vodě či zemi.
Kam se na obyčejného rybáka hrabe americké „Force One“.

DROP KORI
Drop kori je zřejmě nejtěžší létající pták. Obvykle váží 13 až 14 
kilogramů a výjimečně přesáhne jeho hmotnost i 18 kilogramů.
Zkuste si představit letět nad hlavou patnáctikilovou činku na kří-
dlech z peří… Nemrazí vás při tom pomyšlení v zádech?

KOLIBŘÍK RŮŽKATÝ
Světový rekord mezi všemi ptáky světa v počtu mávnutí křídel  
za vteřinu drží Kolibřík růžkatý – Heliactin cornuta, který mává  
při letu křídly ve frekvenci 90 mávnutí za vteřinu.
Zkuste odhadnout počet kmitů svého jazyka za 1 vteřinu při vyslo-
vení „trrrrr…“ – budete schopni soutěžit v rychlosti kmitů s tímto 
geniálním letcem?

(Z knihy „Zázraky a tajemství přírody“) 5
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Už pri vstupe do sály bolo cítiť príjemnú atmosféru.  
Deti dávali najavo svoju prítomnosť hlasným smie-
chom a vzrušeným rozprávaním. Nedočkavý šum sa 
utíšil až pri prvých piesňach. Pozornosť si potom získa-
lo veľmi zaujímavé rozprávanie o slonoch, ktoré bolo 
dopĺňané rôznymi videami o ich špeciálnych schop-
nostiach. Keď sa deti dozvedeli, že takýto slon sa na-
chádza aj na Múzičke, dokonca za oponou, ich očká 
sa naplnili veľkou zvedavosťou a očakávaním. Tie od-
vážnejšie z nich už dokonca vymýšľali plán, ako sa cez 
prestávku k slonovi dostať. 

A potom sa to začalo. Pútavý príbeh o slonovi Horto-
novi, ktorý zachraňoval mestečko maličké ako omr-
vinka, vtiahol do deja nielen deti, ale aj dospelých. 
Počas príbehu sa na pódiu striedali šikovné ratolesti 
rôznych vekových a umeleckých kategórií. O program 
sa postarali krásne, a hlavne veselé pesničky, básničky, 
scénky či tance, ktoré netešili len rodičov a dospelých, 
ale predovšetkým nášho Boha. Program uzatvoril veľ-
mi dobrý detský muzikál, ktorý sa páčil asi všetkým.  
A na záver sa odmien dočkali skoro všetci:-). 
Myslím, že každý si túto krásnu sobotu užil a aj si pospo-
mínal, aké je to byť dieťaťom. 

                                                          Lujza Kučerová 
 

ÚNIJNÁ MÚZIČKA
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