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Fusion: 

Zkoušky probíhaly pravidelně každou středu od 17 hod. Celkem i s vedoucími je nás kolem 30 členů. 

V Červnu proběhla závěrečná víkendovka v termínu 17. – 19. 6. na faře v Liptále (Celkem nás bylo i 

s vedoucími 35 účastníků). A také jsme měli závěrečný koncert v pondělí 20. 6. v Altánku v Parku. Na 

prázdniny připravujeme jednorázové akce a výlety. Děcka jsou pozvané na Campfest a United (což jsou 

křesťanské hudební festivaly) a mladší děcka jsme zvali na dorostový tábor. Stále hledáme dirigenta 

pěveckého sboru ideálně od září 2016. A nově hledáme vedoucího kapely, taktéž od září 2016. Na příští 

školní rok máme zatím zajištěnou organizační stránku, přijde zajistit ještě tu hudební a pěveckou. 

 

Foto č.1 – Poslední víkendovka fusionu v tomto školním roce v Liptále. 

 
 

Mládež: 

Schůzky probíhaly pravidelně každý pátek. Účast i s vedoucími nebo staršími mládežníky kolem 20 děcek 

cca 10 z našeho sboru a 10 z Leskovce. Ke konci školního roku účast na mládeži poklesla na 10-15 

účastníků. Před prázdninami nás už bylo jenom pár. V  květnu proběhla víkendovka naší mládeže v termínu 

13. - 15. 5. na Končinách na téma Ztroskotanci. Účast 15 mládežníků. Na léto plánujeme mládežnický pobyt 

na téma MY na chatě v Karlovicích. Dále Campfest, United a Puťák. Některé děcka taky budou zapojené na 

jednom z našich táborů. 

 



Celkově jsem rád a hlavně vděčný Pánu Bohu, že za uplynulý školní rok mohlo několik desítek mladých 

lidí prostřednictvím našich sborových aktivit (fusion a mládež) slyšet evangelium o Ježíši (to spíše na 

fusionu) nebo číst Bibli a hledat v ní Boží vůli (to spíše na mládeži). A taky dostaly děcka skvělý prostor a 

zázemí pro tvoření a navazování přátelských vztahů.  

 

Když to sečteme a vykrátíme ty, co chodí do fusionu i mládeže zároveň, tak se jedná o cca 45 mladých 

lidí.  

 

Modlím se, aby to, co jsme do těchto mladých lidí naší službou zaseli, mohlo vzrůst a přinést až 100 

násobný užitek k oslavně našeho Pána Ježíše Krista.  

 

Přes léto pravidelné schůzky mládeže ani fusionu nebudou, ale bude spoustu nárazových výletů, pobytů, 

campů, festivalů a táborů. Informace, co se bude dít o prázdninách v mládeži nebo ve fusionu můžete 

sledovat na našich facebookových skupinách - Fusion Vsetín (tato skupina je uzavřená, ale pokud požádáte 

o přístup, tak vás přidám) a Mládež horního sboru ČCE Vsetín (tato skupina je veřejná).  

 

Foto č. 2 Květnová víkendovka mládeže na Končinách 

 
 


