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Chcete být vždy v obraze, co se v Kálefu děje? Do-
stávat informace, že vyšel nový Zpravodaj, jaká 
akce se blíží nebo že už jsou jasné termíny táborů? 
Napište nám email na kalef@evangnet.cz, do před-
mětu uveďte „Chci být v obraze“ a Kálef už nedo-
pustí, aby vám něco uniklo!
Aktuální informace i na našem facebookovém pro-
filu Bratr Kálef!

Bratr Kálef má nové internetové stránky! 
Koukněte na ně:

www.kalef.evangnet.cz
A víte, že je také na facebooku? Lajkněte ho! 
Jméno má jednoduché: Bratr Kálef!
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Člověk a  jeho paměť potřebují nějaký řád, rozvrh, dělení 
času, záchytné body. A také člověk potřebuje být čas od času 
vytržen ze své všednodennosti, zažít něco jiného, vonícího, 
slavnostního, zastavit se, nadechnout a poděkovat za čas.
Svátky církevního roku nám připomínají (mají připomínat) 
základy naší víry. Její hlavní obsahy (nejdůležitější události 
křesťanství, resp. života a působení Ježíše Krista – od zaslí-
bení narození po zaslíbení příchodu, od narození po nane-
bevstoupení) jsou spojeny s konkrétními svátky. Při těchto 
svátcích si tyto události nejen připomínáme, ale také si je 
zpřítomňujeme – hledáme, co znamenají pro nás dnes a teď; 
znovu se před námi otevírají.
Od počátku slavily místní církve osmý den, den po sobotě, 
neděli, jako den Ježíšova zmrtvýchvstání, den nahlížení toho, 
co bude (den, kdy máme zakusit, jaké je to v božím království), 
později také jako den odpočinku. Od 2. století začaly být sla-
veny v návaznosti na židovský Pesach Velikonoce. Ty se staly 
nejvýznamnější křestním termínem, a proto jim byl předřazen 
biblicky doložený čtyřicetidenní půst. S židovským Pesachem 
spojené, po padesáti dnech následující svátky Šavuot (dar 
Tóry, Zákona) byly přeznačeny v Letnice (dar Ducha). Další 
křesťanské svátky přibyly až v době, kdy se křesťanství stalo 
státním náboženstvím římské říše. Často byly zavedeny jako 
náhrada za pohanské slavnosti (sluneční, sklizňové atd.). Už 
v pozdní antice si církve bohoslužebně připomínaly dny úmrtí 
i narození křesťanský mučedníků a v kalendáři vystřídaly po-
hanské hrdiny křesťanští svědci víry.
Církve vzešlé z reformace usilovaly o jakousi redukci svátků 
a důrazné potržení jejich biblického ukotvení. Do popředí 
měly znovu vystoupit svátky Páně: Narození Páně, Zjevení 
Páně, ukřižování a zmrtvýchvstání Páně (Velikonoce), Na-
nebevstoupení Páně, Letnice. I reformace však stála o to, aby 
především soukromou zbožnost pomáhaly utvářet inspirativ-
ní příběhy jednotlivých křesťanů či dny vděčnosti za úrodu, 
dny pokání a modliteb.
Při přípravě letošního návrhu pro nedělky nám šlo o to prob-
rat svátky trochu podrobněji; říci dětem o biblickém kontextu 
našeho kalendáře; ukázat dětem, jak se v průběhu roku pro-
měňují bohoslužby i prostor, kde se konají; zkrátka nazna-
čit, že jsou tu vedle letopočtu, prázdninami rozdělovaného 
školního roku, narozenin, ještě jiná data, třeba výročí našeho 
křtu apod. Také jsme chtěli vnést do nedělek řeč o smrti a dia-
konii. A nakonec jsme navrhli možnosti, jak si ve sboru s dět-
mi připomenout i svátky, které většinou v našem církevním 
prostředí spíše zapadají (Den reformace, Popeleční středa), 
nebo si s nimi nevíme rady (Hus) či si klademe otázky, zda 
je vůbec slavit (Den dětí, Den matek).
Teď v neděli jsme v našem sboru slavili díkůvzdání za úro-
du. Na biblických pro děti jsme se před tím dívali na fotky 
z bojů na Ukrajině a mluvili o  lidech na útěku, kterým se 
málem v jednom okamžiku změnil celý život. Děti v neděli 
přinesly do kostela ošatky s výpěstky z rodinných zahrad 

Nedělka 2014/2015
Církevní rok

a polí, také nějaké marmelády a naloženou zeleninu. Po bo-
hoslužbách děti své dary prodávaly a vydělaly tak něco přes 
osm tisíc korun. Jeden kluk přinesl i část svých úspor. Pro-
střednictvím Diakonie ČCE jsme částku poslali na Ukrajinu. 
Připadá mi smysluplné se naučit občas v našich nedělkách, 
bohoslužbách i dětských biblických takovéto rozměry víry 
také otevírat.

Ondřej Macek, Nosislav
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„ŽÍT SPIRÁLU“
aneb úvodní bohoslužby v Třebíči k tématu Církevní rok

Kolik věcí se točí pořád dokola!
Hodiny, dny, rození a umírání,
události v dějinách…

Ale náš život ani tento svět není nesmy-
slný kolotoč, Bůh mu dává smysl a cíl. 
Podívejme se, co kruh skrývá uvnitř…

„Vstaň a hledat pojď… cestu z bludných 
kruhů ven… kam jdu já, volá Pán“

Až někde uvidíte spirálu, ať vám 
připomene, že život nemusí být jen 
nekonečný koloběh.

K čemu takový kolotoč vlastně je?
I náš život se může točit v  takovém 
kruhu a nic moc se v něm nemění.

Bůh nám nabízí žít život jako spirálu: 
v kruzích směřovat ke smysluplnému 
cíli. Stačí chtít po té spirále jít a být 
otevřený ke změně.

Každý si může udělat náramek v bar-
vách církevního roku jako symbol 
a připomínku, co nám Bůh připravil.

Když člověk očekává něco nového, 
když prosí, aby jej Bůh posunul dál, 
tak se to děje…

Rok co rok slavíme i advent, Vánoce, 
Velikonoce… kruh událostí, které 
připomínají záchranu člověka.

Jsme zváni být živým kruhem 
propojeným s Boží spirálou, vždyť 

„Hospodin ti žehná a chrání tě…“

S fialovou vyhlížíme nové a zbavujeme 
se přítěže. Bílá připomíná, že v životě 
nejsme sami. Se zelenou roste to dobré, 
s červenou dostáváme sílu Ducha.

… a najednou kráčí po spirále, blíží se 
k cíli a cítí nový čerstvý vítr ve tváři.

Jan a Alena Tkadlečkovi
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Anketa
ve sborech seniorátu k letošnímu tématu nedělky

Mění se nějak interiér vašeho 
kostela nebo sborových prostor 
podle období Církevního roku?

• Nové Město na Moravě: Interiér našeho kostela se podle období 
církevního roku nemění.

• Třebíč: Církevní rok držíme – měníme ubrusy na stole Páně . Teď 
v adventu máme věnec…

• Telč: V rámci církevního roku se mění květinová výzdoba (bohatší 
je o Vánocích, Velikonocích a svatodušních svátcích). V adventní 
době míváme věnec se čtyřmi svícemi, o Vánocích betlémskou hvězdu 
a ozdobený vánoční stromek. Při díkčinění za úrodu je zase na stole 
Páně mísa s plody země.

• Pelhřimov a Strměchy: K církevnímu roku jsou v našem sboru 
aktualizovány nástěnky. V adventu máme v Pelhřimově i ve Strměchách 
adventní věnec, o Vánocích betlém a vánoční stromek či ozdobené 
větve borovice a smrku ve váze. V Pelhřimově každou neděli svítí paškál 
od našich přátel ze sboru Tří králů v Drážďanech.

• Daňkovice a Sněžné: Nemění se nijak. Pouze v Borovnici je na Veli-
konoce a Vánoce bílé pokrytí stolu Páně a kazatelny.

• Jihlava: V místnosti, kde se schází nedělní škola, je kruh potažený 
látkou v příslušné barvě církevního roku, další případné prvky záleží 
na jednotlivých učitelích. Kromě toho jsme k plakátu nedělní školy 
přidali lístky s daty narození dětí.

• Velké Meziříčí: V adventu je na stole Páně adventní věnec, během 
roku svíce a květiny – někdy dokonce v příslušné barvě církevního roku.

• Horní Krupá: Na stůl Páně jsme začali dávat barevné ubrusy podle 
příslušného období církevního roku, jinak běžně stůl Páně zdobíme: 
na díkčinění, advent, půst, Velikonoce.

• Velká Lhota: O Vánocích je v kostele stromek, na stole vánoční 
hvězda nebo svícen, ve Valtínově i adventní věnec, na díkčinění bývá 
ošatka s plodinami.

• Sázava: Ano, interiér kostela se 
mění v jednom detailu – od září 
používáme přehozy přes stůl Páně 
v liturgických barvách s obrázky. 
Přehozy jsme dostali od partner-
ského sboru v Holandsku.

Pro letošní nedělku v Novém Městě na Moravě jsme, inspirováni plaká-
tem vydaným ke katechetické příručce, vytvořili KRUH CÍRKEVNÍHO 
ROKU. Kruh uprostřed je rozdělen na čtyři části – roční období. Jedenáct 
částí prostřední kružnice odpovídá jednotlivým částem roku a využívá 
i příslušných liturgických barev. A vnější část kruhu je rozdělena na výseče 
odpovídající počtu nedělí během letošního školního roku – s výjimkou 
prázdnin, které jsme předem zaplnili logem Bratra Kálefa, jsou prázdné 
a děti s učiteli je postupně zaplňují: každou neděli do nich vepíší, nakreslí 
nebo nalepí to, co charakterizuje téma nedělky.

Provází setkávání dětí ve vaší 
nedělce nějaký spojovací prvek 
charakterizující letošní téma?

• Nové Město na Moravě: Spojovacím prvkem je letos „Kruh církevní-
ho roku“. Ten jsme si sami vyráběli. Plakát vydaný oddělením výchovy 
nám přišel nepoužitelný, protože zahrnoval nejen neděle a nebyl 
přehledný. Náš se sestává ze tří soustředných kruhů: první – rozdělen 
na roční období; druhý – rozdělen podle tematických celků církev-
ního roku dle KP; třetí – rozdělen na jednotlivé neděle. Do políček 
jednotlivých nedělí děti s učiteli kreslí, píší nebo vlepují malé obrázky 
k danému příběhu a tématu.

• Třebíč: Při nedělce si děti barví dřevěné korálky, které současně 
ukazují účast. Ovšem Petr Maláč nám vyrobil jinou verzi toho kalendáře – 
neskutečně promyšlenou.

• Telč: Nedělku nemáme, míváme pouze 1× měsíčně rodinné neděle 
s aktivní účastí nejmladších (čtení biblického textu, přímluvné modlitby).

• Pelhřimov a Strměchy: Nedělní školu máme v Pelhřimově už řadu 
let v bytě faráře, který je vždy vyzdoben dle církevního roku – k hlavním 
křesťanským svátkům.

• Daňkovice a Sněžné: V Daňkovicích není nedělka a ve Sněžném je ta-
ková v plenkách, takže až tak daleko, jako k rituálům, jsme ještě nedošli.  

• Jihlava: Ne.

• Velké Meziříčí: Máme na nástěnce plakát vydaný spolu s letošní 
příručkou, který postupně děti vybarvují.

• Horní Krupá: Děti mají vytvořené „hodiny církevního roku“ – sché-
ma svátků s pohyblivou ručičkou, která ukazuje na aktuální období, 
také dostávají postupně za každou nedělku korálky na náramek v barvě 
příslušného období roku.

• Velká Lhota: Nedělní školu ve sboru nemáme.

• Sázava: Ano, děti mají na stole čtyři svíčky 
v liturgických barvách, na začátek každého 

setkání zapálí tu, která odpovídá období 
liturgického roku, vezmou se za ruce 
a zazpívají společně Rok za rokem.

Jan Tkadleček
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Reportáž
ze Seniorátního setkání učitelů nedělní školy
∙ Církevní rok jako téma letošní nedělky 
(Jan Tkadleček, Lenka Ridzoňová)

Koloběh jako symbol marnosti nebo plnosti? – Kruh jako 
smysl nebo bezcílnost? – Spirála jako cesta někam, s  re-
spektem k fenoménu kruhu… – Barvy církevního roku jako 

„obrazy polohy duše“. – Téma liturgických barev nám není 
moc blízké, co s ním? – Nápady: korálkový náramek nebo 
náhrdelník v liturgických barvách, každou neděli přidat další; 
barevné svíčky v  liturgických barvách; omotávat polysty-
renový věnec stuhami v  liturgických barvách, hotový kruh 
církevního roku na desce, kde jsou barvy celého roku předem 
vidět…

∙ Ukázka práce s mladšími dětmi 
na téma „Nechte maličkých přijít 
ke mně“ (Markéta Popelová Nečasová)

Společně vzpomínáme na biblické příběhy, kdy se někdo 
chtěl někam dostat a něco mu v  tom bránilo. – Zkoušíme 
najít odpověď na otázku, proč asi učedníci dětem bránili do-
stat se k Ježíši: dětí je moc, ruší, nemají rozum, není to tu pro 
ně, Ježíš má důležitější starosti… – Inspirujeme se hrou, kdy 
děti přeskakují překážky – papíry – a snaží se dostat k „Je-
žíši“, samy to ale nedokážou, pomůckami jsou pro ně slova 
na stopách (neboť – takovým – patří – království – nebeské), 
děti je mají sestavit do věty a pak se po stopách dostanou 
až k cíli. – Zamýšlíme se nad provokativní otázkou, zda je 
v kostele někdo, koho tam nechceme, kdo tam být nemá, kdo 
tam nepatří. – Oslovuje nás také výtvarná aktivita s postavou 
Ježíše na balicím papíru; děti se ve dvojicích obkreslují „přes 
ni“ a vznikne tak pestrá směs překrývajících se postav. – Mlu-
víme společně také o „pohybu“ v nedělce (máme ho dětem 
dopřát,nebo je spíš držet „v klidu“?).

∙ Práce učitele v nedělní škole 
(Lenka Ridzoňová)

Člověk si zabydluje příběhy. – Příprava učitele = modlitba + 
+ čtení z Bible + mít rád děti a znát je. – Neděle sloup či opora, 
jako svátek, kdy člověk jen tak „nevlaje“, ale je „kotven“. 
Biblismus je naše velké bohatství, ale zároveň jsme v něm 
i tak trochu zakletí.

∙ Pověření učitelů nedělky
Má být, nebo ne? – Oficiální, či neformální? – Při bohosluž-
bách? – Uveřejnění jmen učitelů ve výroční sborové zprávě, 
ve zpravodaji vždy na začátku školního roku spolu s dalšími 
informacemi pro rodiče a děti? – Poděkování v ohláškách 
v závěru školního roku?

∙ Rychloanketa
• 1. Co se daří:

máme dost dětí i učitelů; baví mě práce s drzými puberťáky; je 
k dispozici spousta pomůcek; jsem rád, když děti zaujmu; mám 
radost z tvořivých učitelů; těší mě možnost učit nedělku; každý učitel 
má svou vlastní roli, své obdarování; příručky se zlepšily; příprava 
samotné nedělky mě vede k hlubšímu duchovnímu životu; baví mě, 
když vymyslím dobrou související hru; raduji se ze společenství uči-
telů; vážím si toho, že můžu s dětmi ze sboru být, je to důležité i pro 
můj osobní život; těší mě „mimonedělkové“ aktivity s dětmi (vánoční 
hra, rodinný víkend, sbírka na Adopci na dálku, dětská tržnice při Ad-
ventním jarmarku, rodinná neděle, zahradní slavnost, drakiáda, tábor 
Bratra Kálefa…); je skvělé, že jsou děti rády spolu; krásný je Štědrý 
den, kdy jedou děti v poledne hrát vánoční hru do Myslibořic…

• 2. Co mě tíží, s čím zápasím:
starších dětí je málo; jak zapojit starší děti; jak zaujmout děti různého 
věku; dospívající – jak s nimi mluvit; jak najít další učitele; málo se 
s učiteli setkáváme; učitelé jsou málo akční a unavení; drzí puberťáci; 
jak to udělat, aby byly děti v nedělce rády a aby ve sboru zůstaly, až 
vyrostou; výkladové poznámky v příručce by bylo třeba více zaměřit 
na katechezi…

• 3. Co bych uvítal(a) – nápady:
práce s hudbou v nedělce; chybí „tematická řada“ úloh; schází mi 
teoretický základ pro výuku; nápady pro starší děti (focení, video, 
animace); jak děti do příběhu „vtáhnout“; využíváme vyrobené bib-
lické postavičky; pestrá nedělka jako radost i starost; jak uzpůsobit 
dětem prostory, kde se setkávají; doporučené publikace – tematická 
katolická příručka „Společně k Bohu“, katolický časopis Duha…

Co dodat? Setkání, jak jsem ho vnímala já, mělo spád a bylo 
hodně „vyprávěcí“. Skvělou tečkou byly (díky třebíčským 
hostitelům, kterým ještě jednou touto cestou DĚKUJEME) 
polévkové hody na závěr (jejich nabídka odpovídala aktuální 
situaci v  lesích, takže z devíti nabízených polívek byla jen 
jedna bez hub ☺).

zaznamenala Ruth Šormová

Třebíč 7. září 2014

Dita Novotná (pro děti)
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• oč jde • Stejně jako v kázání, i v nedělce má být něco nového, překva-
pivého, co posluchače zaujme. Dospělým lze překvapení zprostředkovat 
slovy, myšlenkou, dětem je obrovskou pomocí vizuální vjem. Jde o to 
vtáhnout je a získat pro objevení něčeho nového.
• například • Krabice přikrytá ubrouskem (třeba v liturgické barvě). 
Začnu otázkou: Co je asi uvnitř? Mohu přitom každé dítě oslovit jménem 
a tím je osobně přivítat.

• další nápady • Různé předměty přikryté šátkem či ubrusem, scénka 
z postaviček, plán hry, plakát… vlastně cokoli, co je dosud neznámé nebo 
nějakým způsobem záhadné a co budeme rozkrývat.

PŘEKVAPENÍ

SYMBOL

EVANGELIUM

POSLÁNÍ

• oč jde • Pomocí symbolu znázornit, co je tím hlavním, čím se tu chceme 
zabývat, co se týká poselství biblického textu, co dětem pomůže vybavit si 
to poselství i jindy, v jiných situacích.
• například • U probíraného textu „Chléb náš vezdejší dej nám dnes“ byl 
pro mne jasným symbolem chléb.
• další nápady • Symbolem může být opět cokoli: voda, víno, svíčka, flét-
na, pecka, semínko, spirála, hůl, kámen, stůl, židle, rozkvetlá větvička… 
Hlavním kritériem je výstižnost. Opatrně zacházejme s „provařenými 
symboly“ (jako je třeba srdce), mnohdy lacině použitými.

• oč jde • Úkolem učitele je předat „dobrou zprávu“, kterou už sám pro 
sebe objevil, otevřít pro ni dětem oči, pomoci jim porozumět jí. Pomáhá 
mi, když si tu zprávu pokusím říci v jedné minutě nebo ve třech větách 
a spojím ji s nějakou životní situací.

• například • „Ty nejdůležitější věci dostáváme darem. Je tu někdo – Bůh, 
kdo má o každého z nás starost a každý je pro něj důležitý. Proto ani nám 
nemohou být druzí lidé lhostejní.“ V nedělce jsme prožili vzácnou chvíli 
při předávání chleba spojené se třemi pohledy: na chléb (vzácný dar), 
vzhůru (dík Bohu), kolem sebe (s kým se mohu rozdělit).
• další nápady • Evangelium je pro každou neděli nově, aktuálně vyslo-
vené s osobním důrazem učitele a tím jedinečné.

• oč jde • Cílem je, aby děti podníceny dobrou zprávou vykročily do světa 
s impulzem pro své jednání, smýšlení, vnímání. Co mohou změnit, jak 
mohou jednat. Poslání je nápověda, jak mohou ony samy praktikovat 
dobrou zprávu i za dveřmi nedělky.

• například • Objevili jsme, že právě probíhá projekt „Krabice od bot“, je-
hož myšlenkou je darovat něco svého někomu potřebnému, a do něhož se 
děti mohou zapojit. Pomůže, když děti z nedělky odcházejí s něčím v ruce 
jako připomínkou – v tomto případě s malou krabičkou.
• další nápady • Poslání je opět specifické podle povahy textu a jeho 
zpracování.

Čtyři prvky nedělky – inspirace pro učitele
Při přípravě nedělky mívám na mysli, aby v jejím provedení nechyběly čtyři prvky. Dva z nich jsou spíše pedagogické – pomáhají 
předat obsah, dva z nich teologické – určují povahu nedělky jako alternativy kázání. Nabízím vám je pro inspiraci. 

Alena Tkadlečková 
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Nedělní škola v Novém Městě na Moravě
Nedělní školu vyučuje v Novém Městě na Moravě 10 učitelů. 
Dětí bývá hodně, většinou 15–20, proto se dělí na mladší 
a starší. Do nedělní školy pro mladší děti chodí děti v roz-
mezí od 3 let do 10, starší od 10 let do 13–14 let. Starší 
většinou přestávají chodit do nedělní školy ve chvíli, kdy za-
čnout docházet na konfirmační cvičení. Obě skupiny mají 
nedělní školu současně, v presbyterně – jen starší děti jsou 
v klubovně mládeže. 
Děti odcházejí na nedělní školu z kostela po prvním čtení. 
Zde bývají až do konce bohoslužeb. Po skončení si pro menší 
děti přichází rodiče, ale můžou to spojit ještě s povídáním při 
kávě a čaji, neboť děti u nás mají hračky, s kterými si můžou 
po nedělní škole hrát. Pouze v případě, že jsou bohoslužby 
s vysluhováním Večeře Páně, tak se učitelé vracejí s dětmi 
zpět do kostela, aby mohly děti prožívat Večeři společně se 
svými rodiči. Pravidelně každou třetí neděli v měsíci neděl-
ní škola nebývá, protože si bratr farář připravuje rodinné 
bohoslužby, které jsou celé přístupnější dětem – první čtení 
předčítají děti, modlitby jsou dětem srozumitelnější, kázání 
je interaktivní.
Vzhledem k tomu, že je každý učitel nedělní školy jiný, je i kaž-
dá nedělní škola jiná – různí učitelé kladou různé důrazy, což 

dává dohromady pěkně pestrobarevnou mozaiku. Základem 
je samozřejmě přiblížení daného biblického příběhu, práce 
s ním. Někteří se pak s dětmi v rámci nedělní školy věnují více 
dramatizaci samotného příběhu, jiní výtvarnému zpracování 
tématu, pohybovým hrám, písničkám nebo diskuzi. Také vždy 
na začátku dávají děti do pokladničky drobné peníze, které 
po celý rok vybíráme na projekt Adopce na dálku.
Učitelé nedělní školy se scházejí vždy první pátek v měsíci 
na  faře, kde společně s bratrem farářem procházejí úlohy, 
inspirují se, jak je možné jednotlivé úlohy pojmout. Také 
společně připravují akce pro děti. Chystají občasná nedělní 
odpolední setkání na různá témata – třeba zimní sáňkování, 
filmové odpoledne, výběr „skutečného dárku“ od Člověka 
v tísni, speciální odpoledne k výročí Bible kralické… Letos 
také připravili odpolední program na Zelený čtvrtek. 
Byli bychom rádi, kdyby se děti, které chodí do nedělní školy 
a náboženství, měly možnost častěji setkávat a více poznávat. 
Proto např. během podzimních prázdnin vyrazilo několik 
učitelů s dětmi na srub na tábořiště v Křídlech. Takových 
setkání chystáme během roku ještě několik. Například ví-
kendové „soustředění“ začátkem adventu, kdy se děti naučí 
správně používat svůj hlas, což hned využijí při vánoční hře.

Daniela Šimková

Prima akce v Třebíči
V  sobotu 11. 10. se v  Třebíči sešlo 15 mrňat + maminky 
a tatínkové, jejichž počet se stále měnil.
Vybalili horu dobrot a  ještě větší horu spacáků, karimatek 
a oblečení. Zazpívali jsme a zavzpomínali na prvního izra-
elského krále Saula.
Petr Maláč nám dodal vlastní verzi kalendáře pro církevní 
rok, s níž od té doby zápolíme, abychom ji správně vybarvili.
Přestože sluníčko nesvítilo, přesunuli jsme se ven za kostel 
a opekli buřtíky. Po setmění prošly děti sklepem stezku od-
vahy, na  jejímž konci čekal nejdřív obrovský pavouk a pak 
sladká odměna.
Následovalo ukládání, promítání, povídání. A v neděli ráno 
společná snídaně a bohoslužby. Rozcházeli jsme se před 
polednem – unavení, ale s rozhodnutím určitě akci na jaře 
zopakovat.

Eva Mrózková



… za táborem pro mladší…

Byla to neděle jako každá jiná
„PŘEPAD! Přepad! Vstávat! Dělejte! Přepad!“ Probouzím se, 
plný adrenalinu. „Někdo tady je, ale kde? A kdo to je?“ honí 
se mi hlavou. Rychle ze sebe shazuji spacák, beru si brýle 
a do ruky baterku. Moje první myšlenky se ubírají k vlajce. 
Dívám se do tmy směrem ke stožáru a i proti noční obloze 
vidím, že se vlajka vesele třepetá ve větru. Běžím za hlídkou 
a rovnou se ptám, kdo to byl. „Asi Kuba Liška,“ dostává se 
mi odpovědi. Uf, jestli je to on. Protože bych byl nerad, kdyby 
se nám kolem tábora potulovali výrostci z nedaleké vesnice. 

MALÉ LETNÍ OHLÉDNUTÍ…

… a pro starší
Jako v předchozích dvou letech, tak i letos jsme se utábořili 
na louce u Křídel nedaleko Nového Města na Moravě. Před-
chozí roky byly hubené, co se týče počtu dětí. Tedy alespoň 
na běhu pro starší. Letos tomu však bylo jinak. Dětí jsme 
měli třicet jedna! Nutno podotknout, že běh pro starší je 
pro děti od deseti do patnácti let. Po různých peripetiích 
s týmem vedoucích, který jezdil minulé roky a který se v pod-
statě rozpadl, to nevypadalo s  táborem dobře. Podařilo se 
však sestavit tým nový. Vedoucí byli v drtivé většině z církve. 
Hlavním vedoucích byl Josef Ženatý, zdravotnicí pak Libuše 
Dračková z pražských Střešovic. Vedoucí byli z Horáckého 
seniorátu, ale výjimky se našly. Za kamna v kuchyni se ne-
ohroženě vrhla Líza Svobodová a Slovo Boží nám předával 
Pavel Šindler z Humpolce. Tým vedoucích, který v letošním 
roce vznikl, se neuvěřitelně stmelil a  je velkým příslibem 
do budoucna. Už také proto, že to jsou všichni studenti, kteří 
mají prázdniny, a budou-li pilně studovat, tak je ještě mnoho 
letních prázdnin čeká.

Na začátku července 2014 se opět konal tábor pro mladší 
děti. Tentokrát jsme se proměnili v suchozemské námořníky. 
Posádku lodi (které se hned druhý den utrhla kotva) tvořilo 
40 dětí ve věku 8–13 let, 12 vedoucích, jedna zdravotnice 
a jedna kuchařka. Kromě dobrodružství, které jsme při plav-
bě zažívali (zajetí piráty, setkání s lidojedy, záchrana velryb, 
sbírání motýlů, obchodování apod.), jsme se učili taky růz-
ným dovednostem, které využijí nejen námořníci (uzlování, 

morseovka, rozdělání ohně, zdravověda, poznávání rostlin, 
orientace v přírodě, obratnost, síla, výtvarná i hudební dílna). 
Součástí programu byly také večerní pobožnosti a nedělní 
bohoslužby. Jsme rádi, že jsme se opět mohli po roce sejít 
a společně strávit čas na křídelském tábořišti, obklopeni pří-
rodou. Přestože děti na táboře nemají takový komfort jako 
doma (spaní ve stanech, latríny v lese), myslím, že se tu mají 
moc dobře.

Tereza Keřkovská
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Teče nám do bot
První tábor Bratra Kálefa proběhl v roce 1996. A byl parádní. 
Stejně jako každý další ročník. Doufám, že se vydaří i ten ná-
sledující, na kterém už usilovně pracujeme. Nicméně trochu 
se bojím, aby moc nepršelo…
Naše táborové vybavení je totiž už docela stařičké – potrhaná 
týpí, naštípnuté kolíky od hangárů a plachty, co už potřebují 
novou impregnaci. Tak se nezřídka stává, že za vydatného 
deště v týpku dětem kape na postele a v kuchyni do rizota. 
Vydržet se to dá, jasná věc, ale jak dlouho ještě?
Kde to jde, tam se snažíme si pomoci sami – třeba zašíváním 
plachet. Ale na  impregnaci potřebujeme specializovanou 
firmu, na kterou teď finančně nevystačíme.
Nepomohli byste nám, prosím? Za každou korunu Vás 
bohatě odměníme!
1. Veřejné ovace a díky 

Jestli Vám to nebude vadit, veřejně Vám poděkujeme 
na  našem facebooku, webu a  ve  Zpravodaji pro práci 
s dětmi. Ať se ví, kdo Kálefa zachránil!

2. Zpravodaj do schránky
Nechcete se v kostele prát s ostatními o nový výtisk časo-
pisu? Není problém, pošleme Vám následující dvě čísla 
až do schránky.

3. Kálefácká placka
Placku s logem Kálefa na batoh a jít se procházet městem? 
Ne každý se jí může pyšnit. Vy ale ano!

4. Dopis z tábora
Léto je čas pohledů z dovolených, to se ví. Ale abyste 
dostali domů dopis z  tábora, kde mají díky Vám suché 
spacáky? To tu ještě nebylo!

5. Exkurze na táboře
Rádi byste zjistili, kolik je na táboře latrín? Jak je možné, 
že máme tekoucí vodu až do kuchyně, ačkoliv nikde není 
žádný vodovod? Anebo si zkusili, co všechno musí tábor-
níci zabezpečit, když se blíží déšť? Odhalit toto a mnohem 
víc můžete na naší speciální táborové exkurzi!

6. Jedna akce zdarma
Jezdíte na jarní Dny rodiny nebo na Setkání učitelů neděl-
ní školy? Jedno vstupné (klidně rodinné) zdarma!

7. Sleva 300 Kč na tábor
Až budete platit tábor pro svého malého táborníka nebo 
tábornici, budete platit speciální, záchranářkou nižší cenu. 

Jednotlivé odměny se sčítají, takže když například darujete 
1000 Kč, dostanete jak ovace, tak Zpravodaj, placku, dopis 
a i exkurzi! 
Jak ve sbírce pokračujeme a kolik jsme už vybrali, to může-
te sledovat na našem facebooku (Bratr Kálef) nebo novém 
webu (kalef.evangnet.cz). 
Tak co, přihodíte taky nějakou korunu?

Jakub Liška

Ještě před chvílí byl tábor téměř prázdný a klidný. Nikde 
nikdo, jen hlídka. Od té chvíle, kdy se „pachatel“ dopus-
til útoku na vlajku, je tábor plný lidí. Především vedoucích, 
z nichž někteří uklidňují situaci, jiní se dali do pronásledová-
ní. Startuje auto a vydává se po polní cestě směrem k druhé 
vesnici. Snad ho najdou…
„BUDÍČEK!“ zní táborem. Pak rozcvička, hygiena a nástup. 
„Jak jistě mnozí víte, byl to Kuba Liška, ale jak vidíte, ne-
povedlo se mu to,“ pronáším ke shromážděnému táboru. 
Pak už jen pár kusých informací o následujícím programu, 
hymna, táborový pokřik a hurá na snídani! Rychle zazpívat 
modlitbu, protože je kakao a všichni jsou na něj natěšení.
Po snídani následuje jen krátká pauza na oddech a slehnutí 
chlebů s marmeládou a jde se chystat kostel. Lavice z jídelny, 
přepravky od chleba jako stůl Páně, lano na označení půdo-
rysu kostela a klacek s připevněným plecháčkem (pozlace-
ným) a kostel je hotov! Když je neděle a děláme tuto „velkou 
pobožnost“, tak se snažíme i dodržovat pořad bohoslužeb. 
Zpíváme ze Svítáku s kytarovým doprovodem a Pavel Šindler 
nám předává Slovo Boží.
Odpoledne nás čeká Kasíno! Děti jsou překvapeny, když 
po návratu z odpolední hry je na srubu vyvěšen seznam povo-

lání a každé je jinak cenově ohodnoceno. Jak získají peníze? 
Vytvoří směnku s platností pět dní, na které je napsán nějaký 
úkol či činnost. Podle toho si kupují své budoucí postavení 
a mají čas na přípravu kostýmů. Šok nastává, když zjistí, že 
večeře je dělena podle společenské úrovně jejich povolání. 
Smetánka má k dispozici vlastní hudbu, talíře, obsluhu a ně-
kolik jídel. Druhá je na tom o něco hůř. A nejnižší třída? Musí 
si sama namazat chleby a dostane jen hořký čaj. Poté kasíno, 
kde děti můžou vyhrát peníze. Na co? Na dražbu směnek! 
Úpisy byly různé. Někdo musí chodit pro jídlo, umývat ešus, 
zpívat ukolébavky nebo i jen na požádání obejmout nového 
majitele směnky. O některé směnky je opravdu obrovský 
zájem. Dražba se trošku protáhla a je pozdě, zaháníme děti 
spát a zpíváme píseň na dobrou noc. Snad dnes nebude pře-
pad. Chci se vyspat. Dnešní den se povedl, všechno šlo, jak 
má, to je dobře.
A jaký že to byl tábor? Tábor Bratra Kálefa v Horáckém se-
niorátu. Běh pro starší. Chcete-li vědět víc, nebo vidět polní 
kostel? Připojte se k nám na Facebooku, je to jednoduché 
facebook.com/bratrkalef. Nebo se také můžete podívat 
na www.kalef.evangnet.cz a prohlédnout si náš nový web, 
protože Kálef není jen tábor 

Josef Ženatý (hlavní vedoucí)

http://kalef.evangnet.cz
http://facebook.com/bratrkalef
www.kalef.evangnet.cz
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Stěhování
Třetí říjnový víkend se uskutečnila první schůzka a porada skupiny 

vedoucích a příznivců staršího běhu. A co jsme všechno stihli udělat? 
Přestěhovali jsme táborové vybavení z dosavadního skladovacího 

prostoru na Kadově do nových prostor v Křídlech. Práce to byla ná-
ročná a všechny nás překvapilo, kolik toho je! Všechny tyče, stany, 
postele, podlážky, plachty, celty, hrnce, vařečky a kdo ví, co ještě se 
podařilo v pořádku převézt a uskladnit na novém místě, které je 

blíž tábořišti. Zároveň proběhla kompletní inventarizace celého 
vybavení. Při masírování bolavých svalů a ošetřování puchýřů 

jsme si popovídali o táboře, který proběhl letos. Zahráli jsme 
si i několik her, ve kterých nebyli jen vítězové a poražení, 

ale především jsme se v našem utužujícím se týmu o něco 
lépe poznali. Na závěr se z našich nápadů začaly 
z mlhy vynořovat i obrysy tábora příštího. Znovu 
se sejdeme na konci listopadu a tábor nabude opět 
přesnějších tvarů. Doufejme, že se z mlhy vynoří 
v celé své kráse co nejdříve. Už aby zase bylo léto 
a kde jinde strávit čtrnáct dní, než v Křídlech. ☺

Lily Dračková

Jak si Bratr Kálef nahrabal...
Byl parný letní den – sobota 26. července roku 2014. Tohoto památného dne se 
početná výprava členů a příznivců Bratra Kálefa vydrápala do strmého kopce 
nad obcí Nový Jimramov. Plni odhodlání vzali do rukou hrábě, na nohy nazuli 
holinky, na ruce navlékli rukavice a statečně vkročili do čvachtavé louky, která 
se jim houpala pod nohama. S vervou se dali do vyhrabování pokosené trávy. Ti 
nejudatnější se pak jali trávu vidlemi nakládat do plachet a vytahovat na hromady 
na okrajích louky. Červencové slunce žhnulo a čela se zalévala potem…

Jistě se nyní ptáte PROČ vlastně?!
1. Proč právě Bratr Kálef?
Protože si jeho členové řekli, že by bylo fajn obnovit tábornic-
ké vybavení a nabídla se příležitost vydělat si nějaké peníze 
prací na podmáčených loukách.

2. Proč právě tady?!
Protože se jedná o podmáčené louky, o které se už dlouhé 
roky stará Sdružení Krajina.

3. Sdružení Krajina – kdo to je?
Sdružení Krajina je spolek (tak jako Bratr Kálef), který se 
věnuje zejména praktické ochraně přírody. Sází stromořadí 
podél polních cest, buduje tůně pro obojživelníky, pořádá 
akce pro veřejnost, snaží se přispívat k rozvoji venkova a pod-
porovat další, zejména ty malé, neziskové organizace. Hlavní 
náplní je ale péče o podmáčené květnaté louky.

4. A proč se o ty louky vlastně starají a jak?
Podmáčené květnaté louky jsou dědictvím po našich před-
cích. V dnešní době jsou však pro běžné zemědělce nezajíma-
vé, v podstatě neobhospodařovatelné. Těžká technika do nich 

nemůže, je třeba je kosit ručně (pomocí ručně vedených se-
kaček a křovinořezů), ručně vyhrabat a trávu odvézt. Pokud 
by se louky nekosily, postupně by zanikly, zarostly náletem.

5. A byla by to až taková škoda?
Byla. Tyto louky jsou domovem mnoha vzácných druhů ži-
vočichů a rostlin, které již jinde nenajdeme (např. některých 
druhů našich orchidejí – vstavačů, „masožravých“ rosnatek 
atd.). Jsou také důležitým regulátorem vody v krajině. Při po-
vodních dokážou velké množství vody zachytit – nasáknout, 
za sucha ji postupně uvolňují a zlepšují tím okolní klima. 
V neposlední řadě jsou také ozdobou naší krajiny.

6. Proč si tu louku Sdružení Krajina nepohrabalo samo?
Sdružení Krajina ročně zajistí kosení (a finance na ně) na více 
než 160 hektarech luk. (Pro představu přepočteno na plochu 
koseného trávníku na průměrné zahrádce (řekněme 200 m²), 
je to 8 150 zahrádek). Část z luk pokosí samo, na péči o ostat-
ní louky se podílejí dobrovolníci, brigádníci z řad studentů, 
místní živnostníci atd. Spolupracuje tímto způsobem i s dal-
šími spolky, dlouhodobě třeba s Lysinou leninou.

7. A co za rok? Bude se hrabat zase?
Když to půjde, tak proč ne? Vždyť to vlastně byl bezva den, 
příležitost pobýt spolu a lépe se poznat a bylo tam fakt krásně...

Katka Marečková
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Středověk. Starý král, volba nového, ambiciózní šlechtic v pozadí, důvěra i lež. 
Dámy a pánové, představuji Vám Královské rošády.

Královské rošády aneb intriky 
na královském dvoře

Každý hráč představuje jeden šlechtický rod a snaží se za pomoci svých poddaných 
(mágů, alchymistů, mořeplavců nebo třeba i  mušketýrů) přemoci své soupeře. 
Jak? Silou, lstí nebo klidně i  náhodou. Ale své kroky plánujte dobře  – ač totiž 
do poslední chvíle myslíte, že vedete, těsně před koncem můžete lehce skončit 
v propadlišti dějin!
Tato hra je čistě karetní a velmi jednoduchá – ve hře je jen několik pravidel, takže 
ji hned pochopí úplně každý. V zásadě jde jen o vykládání svých kartiček s podda-
nými, využívání jejich speciálních schopností, přebíjení karet soupeřů a díky tomu 
získávání bodů. Kdo jich uzme nejvíc, vyhrává. Ale pozor, ač si totiž myslíte, že váš 
drak, šermíř a král vám vítězství zajistí, najednou se objeví soupeřův žebrák a ejhle, 
nevyhrává ten s největší armádou, ale právě naopak. Je tedy velmi důležité šetřit si 
své postavy na správný okamžik a pak je nečekaně vyložit, abyste zhatili plány ostatních 
šlechticů. A v tom spočívají ty intriky!
Hra krásně navozuje atmosféru středověku. A nebojte se nechat se jí unést! Protože když se 
do role šlechtice vskutku vžijete a začnete spřádat plány na královský trůn, určitě nezůstanete 
jen u jedné partie na večer. Každá hra je totiž plná překvapení a zvratů. A ačkoliv se z ní nestal takový 
trhák jako z jiných her, rozhodně neprohloupí nikdo, kdo si ji pořídí.

Kálef hodnotí: čtyři kuličky hroznů ze šesti!
Jakub Liška

Zeje vám vaše domácí skříňka se 
společenskými hrami prázdnotou 
a uvažujete, čím ji nacpat k prasknu-
tí? Své tipy, co pořídit, vám počínaje 
tímto číslem Zpravodaje bude přiná-
šet Kálef v  této rubrice. Vždy si vez-
me na  paškál nějakou deskovou hru, 
kterou nejprve s kamarády důkladně 
vyzkouší, a poté tady podrobí svému 
vybranému vkusu. A do jaké se pustil 
napoprvé?

Kálef hodnotí deskové hry

cena: od 329 Kč
počet hráčů: 2 až 6
časová náročnost:

30 až 60 minut
doporučený věk:

8 až 99 let
možnost dokoupit

rozšíření: ne
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Na co mládež?

LeSeM

Otázka, kterou si občas 
klade každý pracovník 

s  mládeží, snad i  každý farář, když se mu nedaří nalá-
kat mladé lidi na setkávání sborové mládeže. Tuto otázku 
si položil i SOM, když plánoval podzimní seniorátní dny. 
Pravda, zásadní inspirací bylo i téma Seniorátního setkání 
všech generací, které na dny mládeže navázalo.
Toto spojení se stalo již tradicí, a tak každý rok v místě konání 
SSVG se o dva dny dříve sejde mládež, aby byla spolu, aby 
se zamýšlela nad podobným tématem, které pak je i hlavní 
linkou SSVG. A tak letos mládež poprvé využila krásných, 
nově zrekonstruovaných prostor Sázavské stodoly a pěta-
dvacítka lidí se jala být spolu. 
Kromě tradičních jídel, tradičních programů a  her nám 
program naplnil Radim Žárský, farář v Semonicích a první 

seniorátní farář pro mládež v ČCE. Jeho dílna na téma: „Proč 
chodit do mládeže, co nás tam táhne, k čemu taková mládež 
je“ zaujala mnohé natolik, že došlo i na vymýšlení ideálního 
prostoru pro schůzky mládeže. Pravda, gauč snad ještě se-
ženeme, ale vířivku… Nevím, nevím☺
Každopádně zásadním motivačním prvkem je dobrá parta, 
zajímavý program, možnost zapojení se aktivně do veškeré 
činnosti, hry a nějaký ten společný čas. A to vše nechybělo 
ani na těchto seniorátních dnech. A tak i pomoc s přípravou 
SSVG, postavení stanů, shrabání trávy nebo označení všech 
prostor proběhlo v rámci všeobecného nadšení.
A už se nyní může mládež těšit na SKIDNY do Daňkovic, 
které proběhnout 16.–18. ledna 2015.

Miki Erdinger

Letošní setkání mládeže LeSeM se konalo opět na konci 
prázdnin u vesnice Blažkov v evangelickém tábořišti stej-
ného jména.
Ráno začínalo budíčkem v 8 hodin. Kdo se přesto vzbudil 
dříve, mohl se zúčastnit ranního ztišení. Po snídani jsme 
se vrhali na drobné práce. Většinou se jednalo o naštípání 
dříví, oškrábání brambor do kuchyně či umytí kadibudek. 
Po ukončení prací následovaly krátké hry na rozproudění 
krve, v nichž jsme vytvářeli ze svých těl mosty, pyramidy, 
koleje nebo jsme přenášeli vodu ve víčku od PET lahví. 
Pak už dopoledne patřilo hlavnímu tematickému programu, 
který byl každý den trochu jinak zaměřený. Tématem bylo 
například o odpouštění, rozpoznávání, milování, zvěstování, 
podpora věřících a modlitba. Všechna ta témata ale souvi-
sela s hlavním sloganem letošního LeSeM – Máš na to?! 
Poté jsme byli rozděleni do malých diskusních skupinek, kde 
každý mohl vyjádřit svůj názor. Následoval oběd, jako vždy 
výborný, po kterém jsme si rádi odpočali. Někteří to využili 
ke spánku, jiní k hraní volejbalu nebo ke koupání v řece. Pak 
už nás čekaly odpolední hry, které byly velmi dobře promy-

šlené a moc se nám líbily. Určitě nemůžeme vynechat již 
tradiční Camel Trophy III, která prověřila naši fyzickou zdat-
nost a odolnost. Po splnění všech úkolů následovala lehká 
svačina, a poté jsme se rozešli na různé dílny. Jako příklad 
bychom mohly uvést slaňování, fitjazz, výrobu diskokoule, 
volejbal, frisbee a mnoho dalších. Dílny zakončila večeře, 
po které jsme měli chvilku pro sebe a své kamarády nebo 
jsme se mohli umýt. Nechyběl ani každodenní večerní pro-
gram, nějaké hry a zpívání. Večer nám nezbylo už nic jiného, 
než unaveně zalehnout do svého spacáku a hezky se vyspat 
do dalšího rána. 
Se super lidmi, starými i novými přáteli a při skvělém pro-
gramu nám týden uplynul jako voda a my jsme se museli 
rozloučit. Nezbývá nám nic jiného, než se těšit zase za rok 
na LeSeM!

Ivana Freitingerová, Petra Zelená



Horní Vilémovice
17. května 2014 Tak trochu jiná škola 

aneb

Den rodiny
Den rodiny se konal 17. května v Horních Vilémovicích s té-
matem „Tak trochu jiná škola“. Setkání jsme zahájili společ-
nou snídaní. Následovala pobožnost, při které jsme nikdo ani 
nedutali, neboť kostel ovládli dva ozbrojení a nekompromisní 
vojáci. A společně s bratrem farářem Janem Tkadlečkem 
nám názorně ukázali, jak je důležité svítit na  cestu sobě 
i ostatním, ale hlavně u  toho přemýšlet. Dospělí účastníci 
se poté dozvídali od Daniely Šimkové o „jiných školách“ – 
Montessori, waldorfských, svobodných, domácích i lesních. 
Nahlédli jsme do hlavní myšlenky každého směru a  jejich 
odlišností. Paní Kamila Viktorová nám zase přiblížila, jak to 
chodí v základní speciální a praktické škole v Diakonii ČCE 
Rolnička. Děti si mezitím hrály společné hry na hřišti či si 
stavěly z lega. Po společném obědě jsme se rozdělili do dvou 
skupin. První skupina se věnovala Montessori pedagogice 

s Jaroslavou Švarcovou a druhá se Sylvií Dračkovou domácí 
škole. Starší děti se mohly zapojit do připraveného akční pro-
gramu. Na konci příjemně stráveného dne jsme byli svědky 
muzikálu Pomáda, který nám připravily pracovnice Diakonie 
ČCE Rolnička se svými klienty. Celý program uzavírala po-
hádka O klukovi s nudlí, která byla velice výchovná a poučná. 
A připravily si ji pro nás opět pracovnice Diakonie.
Akce se zúčastnil rekordní počet účastníků – bylo nás ko-
lem 100. Děkujeme všem z Horních Vilémovic, kteří nám 
poskytli velice příjemné zázemí a vzornou péči.

Hana Valentová

Z deníku farní myši ve Sněžném
Strašný, vopravdu strašný! Bejvá tu boží klid a faru mám celkem pro sebe a najednou se sem 
nahrne dvacet puberťáků a čtyři faráři! Jediný plus, že zatopili. Ale jinak…! Všude jich bylo plno! 
Od pátku od večera dole zpívali, dupali, hemžili se a ten náš brejlatej farář je dirigoval. Prý aby 
se dali dohromady podle oblíbených jídel, filmů, domácích mazlíčků a já nevím čeho všeho. Pak 
se zas řadili podle věku, počtu sourozenců, barvy vlasů, očí, výšky. Nejspíš z nich byl taky trochu 
vedle a nevěděl, co vlastně chce, protože to trvalo celej večer. A oni z toho byli pěkně rozjetý, v noci 
jsem skoro ani oka nezamhouřila. A v sobotu nanovo. To jim zase takovej vlasáč vyprávěl o nějaký 
kapli, kterou někdo celou počmáral. Dokonce vytáhl bible. Říkala jsem si: „Konečně, aspoň 
bude klid, třeba i usnou, to se stává,“ jenomže on, že prej si zahrajou na toho čmárala. Rozdal 
jim papíry a tužky a oni se zase rozlezli po celý faře a dohadovali se, co jako nakreslej. Vždycky to 
byl Ježíš, ale jednou s nějakou ženskou v chrámě, pak mu zase jiná myla nohy a do třetice příběh 
o tátovi, co vybíhá ke svým synům, kterej Ježíš vyprávěl. Ale kdyby to jen kreslili, oni to pak i hráli 
a fotili. Ještě že odpoledne aspoň na chvíli vypadli ven s merunou. Jakmile se ale vrátili, už si zas 
ty obrázky promítali. Ale ne se jen tak v klidu koukat, to se museli dohadovat, čím se ty obrázky 
lišej a proč! A ten vlasáč jich měl celou hromadu. Říkala jsem si, vedou je faráři, tak se snad 
aspoň na neděli rozjedou a bude klid. Musej přece někde kázat! Pravda, tři odjeli. Jenže místo 
nich dorazili jiní! A tak to frčelo dál. Dokonce si tam udělali kino o nějaký superstar! A v neděli 
ne že by se rozjeli hned ráno, voni šli ti puberťáci i do kostela! Doufala jsem, že po tom mumraji 
budu mít aspoň hody, ale kdepak – oni i ty zbytky uklidili. Holt se nadarmo neříká „chudý jako 
kostelní myš“. Teda ještě pár takových víkendů a já snad půjdu o dům dál.

Zdeněk Šorm

17.–19. 10. 2014
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