
- 1 -

Po čtrnácti letech…
…si stále dokážu živě vybavit zakládající valnou hromadu Bratra Kálefa, 
která se málem nevešla do novoměstské presbyterny a vřela představou, 
že vytvoříme mezi sbory pulsující síť nadšenců, kteří budou pracovat 
s dětmi, pro děti a dokonce na děti. Nepochybuji, že se takoví v našich 
sborech najdou, ale v kontaktu nejsme.
…máme za sebou nepřerušenou tradici v pořádání letních táborů pro děti, 
organizování seniorátních dětských dnů. S pauzami se setkávají učitelé 
nedělních škol a vedoucí táborů na seminářích či při přípravě programů, 
vzniklo mnoho nárazových akcí jako silvestrovská setkání, brigády mlá-
deže na chráněných loukách nebo na sborech při opravách a určitě jsem 
na něco zapomněla. Přesto jsme se dostali do bodu, kdy negativa v našem 
počínání začala převažovat nad pozitivy.
…jsem se dopočítala k číslu 375 000 Kč, které Kálef z dotačních programů 
investoval do práce s dětmi na našich sborech. Hodin, které někteří z nás 
strávili na brigádách, z nichž jsme financovali další činnosti, se už asi 
nedopočítám.
…je Bratr Kálef ještě tady. Říkáte si, no a co. Také si to někdy říkám. Za tu 
dobu mohl zakořenit, vyrůst, rozkvést a urodit šťavnaté plody v podobě 

Bratr Kálef – jak se mu daří a co chystá…
• Sedmý březen – nedělní odpoledne, člověk by mohl sedět doma v teple, dát si kafe a dortík, zahrát si s dětmi nějakou prima stolní 
hru, zajít nebo zajet na návštěvu… Někteří dali přednost valné hromadě o. s. Bratr Kálef – a díky tomu tu tahle organizace nadále je… 
a dokonce funguje (ne ideálně, ale přece)!
A co se na valné hromadě dělo?
–  Byla schválena Zpráva o činnosti a Finanční zpráva za rok 2009.
–  Proběhla diskuse o budoucnosti BK a nad jeho organizační strukturou.

spousty kreativních činností, akcí a nápadů pro práci s dětmi. S těmito 
ambicemi byl založen, žel nestalo se tak.
…stojí Kálef v ringu, do kterého dopadla slova: „Přicházíte s nabídkou 
tam, kde není poptávka.“ 
…opustil Petr Haška předsednickou židli, ze které řídil naše sdružení 
deset let. Věnoval tomu nemálo času a energie. V napjaté atmosféře, která 
opanovala poslední valnou hromadu, jsme mu za jeho práci poděkovali 
jen tak letmo. To není fér.
…je tady sedm statečných (rozuměj členů výboru Kálefa), kteří chtějí 
v tom, co funguje, pokračovat. Březnová valná hromada je k tomu pověřila. 
Tito lidé stojí před úkolem postavit 14letého Kálefa na nohy a „nabídnout 
sborům ČCE koordinační, metodickou, organizační a technickou pomoc při 
práci s dětmi a mládeží“ (stanovy společenství Bratr Kálef). 
Nu, říkám si, neměl by to být takový problém. Sedm statečných versus 
14letý puberťák Kálef? No ale, víte jak to s těmi sedmi statečnými do-
padlo!? Bylo by fajn, kdyby nás bylo víc .

Líza Svobodová, předsedkyně BK

•  •  •



- 2 -

–  Došlo k rozdělení odpovědnosti za jednotlivé okruhy působnosti organizace (Alice Svobodová – řízení, finance, Daniel Matějka – mládež, Jaroslav Buchta – 
tábory, Zdeněk Šorm – Zpravodaj BK, Ruth Šormová – seminář učitelů nedělních škol, Tomáš Volf – webové stránky, Jan Tkadleček – propojení BK se sbory).

–  Byl domluven rámec pro Seniorátní den rodiny (sobota 15. 5. ve Sněžném).
–  Byl schválen plán činnosti na rok 2010.
–  Valná hromada pověřila výbor BK, aby dopracoval rozpočet na rok 2010 a ten rozeslal členům a podpůrným členům v elektronické podobě na vědomí.
–  Byl zvolen nový „výbor“ BK: Jaroslav Buchta (Nové Město na Moravě), Daniel Matějka (Moraveč), Alice Svobodová (Kadov – Sněžné), Ruth Šormová (Nové 

Město na Moravě) a Tomáš Volf (Jihlava). Náhradníky byli zvoleni Joel Hána (Pelhřimov) a Jan Tkadleček (Jihlava).
–  Předsedkyní BK byla novými členy výboru zvolena Alice Svobodová.
–  Petr Haška informoval, že ve dnech 14.–16. prosince proběhla finanční kontrola čerpání dotací v programech „Volný čas 2007“ a „Volný čas 2008“ ze 

strany kraje Vysočina. Finanční kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
–  Přítomní členové BK vyjádřili poděkování Petru Haškovi, odstupujícímu předsedovi BK, za jeho dosavadní rozsáhlou práci pro BK.

• V sobotu 13. března se v Novém Městě poprvé sešel i nově zvolený „výbor“ BK, a to téměř na den přesně 14 let od založení této organizace.
Zabývali jsme se přípravou Seniorátního dne rodiny, letních táborů, vztahy mezi BK a mládeží, akcemi pro učitele nedělní školy, koncepcí 
Zpravodaje BK, možnostmi „budování organizace“ a její propagací.

Seniorátní setkání učitelů nedělní školy

K čemu také může být seniorátní farář

Již počtvrté chceme první zářijovou sobotu využít jako příležitost k setkání 
učitelů nedělní školy z Horáckého seniorátu. Již nyní si můžete rezervovat 
čas (sobota 4. září, cca od 9 do 14 hodin) pro cestu do Třebíče (právě třebíč-
ský sbor bude letos naším hostitelem). Program bude pestrý a zajímavý 
a doufáme, že si v něm každý najde to „své“: čeká nás vzájemná výměna 

zkušeností, představení pracovních listů na nový školní rok, druhá část 
„muzikodílny“ Jiřiny Dvořákové Marešové (tentokrát zaměřená na písničky 
pro děti), prezentace aktivit o. s. Bratr Kálef a navíc „ochutnávka“ práce 
s biblickými postavičkami, kterou pro nás připraví Rut Kučerová, farářka v Lo-
zicích. Pozvánka s podrobnostmi dorazí do sborů před letními prázdninami.

Ruth Šormová

Letošní valná hromada Bratra Kálefa dala mým návštěvám ve sborech ještě 
jeden rozměr. Být kontaktní osobou mezi sbory a Kálefem – prostředko-
vat, předávat a sdílet informace, názory, dojmy a nápady, které souvisejí 
s prací s dětmi v horáckých sborech i v rámci seniorátu. Ačkoli je na první 
pohled práce s dětmi všude podobná, věřím, že se přesto můžeme navzájem 
inspirovat. Každý má své důrazy, svůj zvláštní talent, každý je v něčem 
dobrý. A každý je také postaven do trochu jiné situace, řeší jiné problémy, 
pere se s jinými těžkostmi. V té pestrosti však vidím naději, protože nám 

navzájem může pomoci neustrnout jen na tom svém přístupu, který člověka 
(i ty děti) zákonitě jednou udolá. Budu proto rád, když si při mé návštěvě 
u vás vyhradíte chvíli času na besedu o tom, jak to chodí u vás, co se vám 
osvědčilo, z čeho jste měli radost, či naopak co se nedaří nebo jakou pomoc 
byste uvítali ze strany Kálefova sdružení. Budete-li souhlasit, mohou se pak 
vaše náměty objevovat i na stránkách tohoto časopisu. A možná, že díky 
nějakému nápadu sami objevíte, jaká je při práci s dětmi vaše silná stránka 
nebo dokonce, že jste v něčem přímo geniální. Těším se na vás.

Jan Tkadleček

Fotopříběh aneb známé jde dělat „ponovu“… 
Inspirováni přednáškou Pavla Říčana, který ve své přednášce na pastorálce 
povzbuzoval k využívání současných technických pomůcek při práci s dětmi, 
rozhodli jsme se jej vzít vážně. Na jedné hodině náboženství jsme využili 
hned tři vymoženosti, o nichž se našim předkům ani nesnilo, ačkoli my je 
už dávno bereme jako samozřejmost: digitální fotoaparát, notebook a da-

taprojektor. Díky tomu mohl vzniknout fotopříběh, který najdete v tomto 
zpravodaji. Protože s takto pojatou zážitkovou hodinou byli spokojeni jak 
učitelé, tak děti, nabízím vám ji jako nápad pro práci s vašimi dětmi.
Celé setkání mělo téma „Hostina“. Na základě přečteného textu děti dostaly 
za úkol ztvárnit několik scén z příběhu a ty pak vyfotografovat. Ti nejstarší 

•  •  •

•  •  •

•  •  •
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pracovali sami, dvě mladší skupiny s vedením dospělého. Známý příběh 
jsme najednou vnímali jiným způsobem, vynořily se opomíjené důrazy, 
zkrátka, zaujalo nás to všechny. Tím, že hodina byla jiná než obvykle, dostali 
chuť spolupracovat i ti, kteří jsou jindy spíš pasivní a čekají jen už aby byly 

hry. Během jediného setkání jsme stihli fotopříběh nejen vytvořit, ale 
i promítnout (pro všechny nejnapínavější okamžik) a na závěr uspořádat 
skutečnou hostinu. Při dobré přípravě to lze stihnou i na nedělce. Proto – 
vřele doporučujeme!

Jan Tkadleček

PODOBENSTVÍ  O  HOSTINĚ 
(Lk14,16-24) 

 
 

1. Jeden člověk chystal velikou večeři 2. Když měla hostina začít, poslal svého 3. A začali se jeden jako druhý vymlouvat. 
a pozval mnoho lidí. služebníka, aby řekl pozvaným: „Pojďte, První mu řekl: „Koupil jsem pole a musím 

  vše už je připraveno.“ se na ně jít podívat. Prosím tě, přijmi 
   mou omluvu.“ 

4. Druhý řekl: „Koupil jsem pět párů volů 5. Další řekl: „Oženil jsem se a proto nemohu 6. Služebník se vrátil a oznámil to 
a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, přijmi mou přijít.“ svému pánu. 
omluvu.“ 

7. Tu se pán domu rozhněval a řekl svému 8. A služebník řekl: „Pane, stalo se, jak jsi 9. Neboť vám pravím. Nikdo z těch mužů, 
služebníku: „Vyjdi rychle na náměstí rozkázal a ještě je místo.“ Pán řekl kteří byli pozváni, neokusí mé večeře. 
a do ulic města a přiveď sem chudé, služebníku: „Vyjdi za lidmi na cesty 
zmrzačené, slepé a chromé.“ a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, 
 aby se můj dům naplnil.“ 

 
 
 

Fotopříběh vznikl při jedné dubnové hodině náboženství v Jihlavě. 
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Jak roste dětská víra?
To kdybychom věděli, povzdychne si asi nejeden z nás. O víře se těžko 
mluví – je to osobní až intimní, člověk si i sám pro sebe na takové téma 
někdy obtížně formuluje myšlenky… a mluvit o tom s dětmi, zvlášť v ně-
kterých věkových obdobích, to je úkol skoro nadlidský. Přitom nás spousta 
otázek napadá: Čemu že to vlastně věříme? Jak se děti z křesťanské rodiny 
vyrovnávají se svou „jinakostí“ – vnímají ji jako obohacení, nebo by ji radši 

„zrušily“? Jak naopak odolávají stádovosti většiny? Co se děje s dětskou 
vírou, je-li vystavena posměchu nebo přehlížení ze strany vrstevníků? Je 
víra pro děti opravdovou posilou? Jak děti chápou to, co víru viditelně 
provází – tedy třeba bohoslužby, Večeři Páně, modlitbu? Jak přijímá víru 

rodičů malé dítě a jak puberťák? K čemu vlastně ve víře děti vedeme? Je 
víra pro dítě „samozřejmá“? Mluvíme s dětmi o tom, jak svou víru prožívají? 
Mohou před námi projevit i své pochyby a váhání? Kdy a jak dochází ve víře 
k „osamostatnění“? 
Pokud vás podobné (a mnohé další) otázky alespoň někdy napadají, pak určitě 
neváhejte a přijeďte v sobotu 15. května do Sněžného na Seniorátní den rodiny, 
kde bude na toto téma přednášet psycholog PhDr. Pavel Říčan a kde bude 
i příležitost k vzájemnému sdílení a rozhovoru. Program je připraven pro děti 
i dospělé, podrobnosti naleznete v přiložené pozvánce.

Ruth Šormová

Občanské sdružení bratr Kálef  a Horácký seniorát Vás zvou na 
 
 

Seniorátní den rodiny 
 

s tématem 

Jak roste dětská víra? 
poznámky psychologa   

 

hostem bude Prof.  PhDr. Pavel Říčan, CSc. 
 

 
 
 
 
 
 

v sobotu 15. května ve Sněžném 
 

program:  9.30 zahájení  (v kostele) 
10.00 představení  přítomných (ve škole) 
10.15 – 12.00 hodin přednáška + diskuse (ve škole) 
12.00 - 13.30 oběd, volno, káva... 
13.30 - 14.30 procházka, sport 
14.30 - 15 (15.30) divadlo, žongléři 
15(15.30) loučení 
 

Po společném zahájení budou mít děti samostatný program s hrami až do oběda. 
Čas po obědě budou rodiny trávit opět dohromady.
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Hurá, jedeme na tábor!
Tak už se to zase blíží, letos již po čtrnácté jedeme na tábor. Tentokrát asi 
do Řečice, naše dosavadní místo v Olešínkách nám úřední šiml obestavěl 
příliš mnoha razítky. Pro ty, kteří o nás ještě neví, pár informací a trocha 
vyprávění o tom, jak si naše tábory užíváme.
Bratr Kálef organizuje každý rok dva 14denní běhy (termíny a kontakty si 
můžete najít níže) pro děti od 7– 8 do 15 let. Hlavní vedoucí jsou ostřílení 
táborníci a skupinové vedoucí nabíráme převážně z řad mládeže našich 
sborů. Spolupracují však s námi i lidé mimo církev, což nás těší. Táborové 
společenství je otevřeno všem, bez ohledu na vyznání, ale samozřejmě 
nám dělá radost, když s námi jedou děti z našich sborů. Vše je tak pro nás 
jednodušší, neboť naše děti znají písničky ze Svítáku, biblická vyprávění 
i napomáhající atmosféru, která vytváří ducha pospolitosti a soudržné 
společenství.
Každý rok vybereme pro táborovou hru nějaký příběh či historickou udá-
lost, nebo vstoupíme do světa fantasy. Na něm pak vystavíme táborový 
program, závody, soutěže, či pracovně-výtvarné dílny, ze kterých si děti 
odnáší bodové hodnocení do svých skupin. Vždy jsme napnutí, jak táborové 
klání dopadne, soupeří se do posledního dne. Navečer se vždy sejdeme 
a vyprávíme s farářem, co se to vlastně seběhlo a je-li to možné, vytváříme 
biblické paralely, nebo hledáme to nosné, co si z denního příběhu můžeme 
odnést. A můžu vám říct, že s naším seniorem Honzou Keřkovským přitom 
bývá neskutečná legrace.
Často se bavíme rozmanitými výtvarnými činnostmi, snažíme se něco přiu-
čit ze zálesáckých pravidel a fíglů, sem tam to proložíme úkoly na zdatnost, 
sebeovládání a nevylučujeme ani hry, kde máme příležitost si ověřit, kam 
až sahají hranice naší odvahy. Mnozí by mohli vyprávět zážitky z nočních 
her a nebo nočních přepadů, bojovek a dvoudenních robinzonád, kde se 
vždy spí pod širákem, případně kde se namane.
Naše tábory vybavením kopírují skautský model. Děti (i dospělí ) tak mají 
možnost si vyzkoušet, jaké to je, žít pod širým nebem. V dnešním moderním, 
uspěchaném, přetechnizovaném a informačně zasmogovaném světě je to 

zkušenost, kterou (jak pozoruji při práci s dětmi a mládeží) mnozí postrádají. 
Mnohým se také zdá zbytečná. A možná i je. Já se však domnívám, že 
uprostřed té tajuplné krásy na louce mezi lesy, kde každý musí přiložit ruku 
ke společnému dílu, a kde se žije podle toho, jak slunce po nebi chodí, se pro 
nás otevírá ten trochu pozapomenutý časoprostor, ve kterém se můžeme 
zastavit, naslouchat, pozorovat, ptát se, smát se a společně být.
Tak jestli máte chuť, pojeďte letos s námi!

táborová ex-náčelnice  Líza Svobodová

První běh tábora Bratra Kálefa 17.– 30. 7. 2010
hlavní vedoucí a přihlášky Petr Haška
675 60 Myslibořice 1;  tel.: 605 172 833
haska@domovmysliborice.cz

Druhý běh tábora Bratra Kálefa 31. 7.–14. 8. 2010
hlavní vedoucí a přihlášky Líza Svobodová
592 03 Kadov 21;  tel.: 777 823 229
liza66@seznam.cz

A ještě vám prozradím, že 2. běh tábora se vydá mezi pyramidy do staré 
egyptské říše za slovutnou královnou Hatšepsovet.


