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Z pozvánek jarního čísla našeho časopisu už dýchá 
léto  – čas různých setkání pod širým nebem, čas 
prázdnin, táborů a  dovolených. Takový závdavek 
léta můžete spolu s  námi okusit třeba i  při Dnu 
rodiny na  tábořišti u  Moravče. Uvnitř čísla ov-
šem najdete i ohlédnutí za akcemi prožitými ještě 
ve znamení zimy či předjaří. Tehdy se konala také 
valná hromada našeho spolku. Dorazila na ni sice 
jen hrstka členů a  zástupců sborů, ale z  jednání 
bylo patrné, že Bratr Kálef se má k  dílu a  drží se 
svého úkolu podporovat dobrou práci s dětmi. Po-
těšující je třeba velký zájem o letní tábory (projevil 
se i v úspěchu kampaně „Teče nám do bot“) nebo 
dlouhodobě hojná účast na setkání učitelů nedělky. 
Po  loňské přestávce se nám podařilo získat pod-
poru z  kraje Vysočina, díky níž může existovat 
například Zpravodaj v  této podobě. Také o  jeho 
smyslu a úloze se vedla na valné hromadě diskuze. 
Mezi zástupci BK došlo k  jedné změně na  místě 
náhradníka výboru – zvolen byl Jaroslav Buchta 
za  odstupující Hanku Valentovou. Bratr Kálef se 
po  vzoru svého biblického jmenovce musí ovšem 
dívat hlavně dopředu, proto už v tomto čísle najdete 
článek k  novému cyklu nedělní školy i  pozvánku 
na zářijový seminář. A samozřejmě mnoho dalších 
podnětů, které vás mohou inspirovat v každém roč-
ním období. Děkujeme všem autorům za příspěvky 
a čtenářům přejeme příjemné čtení!

Za BK
Jan Tkadleček, předseda

Bratr Kálef má nové internetové stránky! 
Sledujete je pravidelně?

www.kalef.evangnet.cz
A víte, že je také na facebooku? Lajkněte ho! 
Jméno má jednoduché: Bratr Kálef!

Děti v Českém bratru
Možná jste zaznamenali letošní novinku časopisu Čes-
ký bratr – pokud ne, doporučujeme ji vaší pozornosti. 
V každém čísle totiž najdete stálou rubriku nazvanou 
„Děti a sbor“. Je určena zejména pracovníkům s dětmi 
a na čtyřech stránkách přináší podněty, úvahy, rozho-
vory a nápady k práci s dětmi ve sboru. Třeba k něčemu 
novému povzbudí i vás.

BK
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Tento pocit zažívalo mnoho poutníků a poutnic, kteří se vy-
dali v různých časech a místech na cestu víry. „Dál přece 
nejdete sami, dál Pán tu zůstává s vámi, dál cestu určil svým 
dětem, dál tímto světem…,“ zní slova známé písně. „Dál 
přece nejdeme sami,“ tak se také bude jmenovat nový „děje-
pravný seriál“, který nás bude provázet v nedělních školách 
další čtyři roky a nahradí tak, nebo spíše doplní, dějepravnou 
řadu „Pozvání na cestu“.
Všechno to začalo stvořením. Už tam cítíme, že nejsme sami, 
že celý svět je chtěný, krásný, Bohem stvořený. Ať náš svět, 
příroda, lidé vznikli jakkoliv, v Bibli nám o tom zní krásná 
píseň, že to bylo z lásky. Je to ten první vzkaz, který pro nás 
Pán Bůh má – dál přece nejdete sami, dál já tu zůstávám 
s vámi – v ráji i mimo něj, v poušti i v Egyptě, v zaslíbené 
zemi i v zajetí.
Od září do června ujdeme s dětmi velký kus cesty – od stvo-
ření světa až po Rút. A právě o  tu cestu půjde. Je to cesta 
ke kořenům. Budeme s dětmi prozkoumávat, jak ten Boží 
příběh s námi lidmi vlastně začal, kdo v něm kdy hrál hlavní 
roli, jaké byly kulisy a obsazení a hlavně se budeme snažit 
se s těmi starými biblickými příběhy „propojit“. Vždyť tím je 
přece naše doba tak typická, že se propojujeme. Tak snad to 
budeme umět – propojit se s Abrahamem, Izákem, Jákobem, 
se Sárou, Rebekou, Ráchel, Mojžíšem, Jozuem, Gedeonem, 
Samsonem, Rút a mnoha dalšími. Snad se nám spolu s dětmi 
podaří prožít jejich příběh a propojit ho s  tím svým, s  tím, 
co prožíváme, co nás těší i trápí, tady a teď.
Je důležité, že na té cestě víry nejsme sami. Je s námi Bůh 
a celý ten zástup svědků, jejich příběhy. A to je velký cíl bib-
lické dějepravy – vyprávět příběhy, které tvoří náš svět, obo-
hacují ho, prohlubují, dávají mu nové barvy a rozměry. 
Právě o biblické příběhy, které děti v nedělkách (i jinde) uslyší, 
budou potom jejich životy bohatší. Myslím, že jedním z hlav-
ních cílů cyklu „Dál přece nejdeme sami“ je předat právě tu 
kontinuitu, nejen jednotlivé příběhy, ale celý ten Boží příběh 
s námi lidmi. To je přece velká věc, že to začalo stvořením 
a námi to nekončí, ten příběh se píše dál a my, malí i velcí, 
můžeme být jeho součástí. Dál, dál, dál, dál…
Nová přípravka pro nedělní školy má podobnou strukturu 
jako Desatero, Modlitba Páně a Apoštolské vyznání (ve škol-
ním roce 2013/2014) a Církevní rok (2014/2015). Nadále 
chce být pestrou paletou možností, ze kterých můžete svo-
bodně podle svého nastavení a podle vaší konkrétní skupiny 
dětí vybírat a tvořit jedinečnou „nedělku“. Bude obsahovat 
část „pro učitele“, „pro děti“ a „liturgii“. 
Letošní novinkou bude tzv. „okno do  bohoslužeb“, které 
najdete v  části „liturgie“. Okno propojuje to, co se děje 
vevnitř, s  tím, co se děje venku. Díky oknům vidíme ven. 
Díky oknům můžeme také zahlédnout, co se děje uvnitř. 
A  přesně o  to půjde  – propojit nedělku s  bohoslužbami. 
V oknu do bohoslužeb faráři, farářky nebo učitelé a učitelky 

DÁL PŘECE 
NEJDEME SAMI…

nedělních škol najdou nápady na činnosti, motivy, otázky, 
které je možné použít při bohoslužbách. Když se bude mlu-
vit o Abramovi, který se vydává na cestu, můžete přinést 
do kostela hůl, mapu, kompas, batoh, navigaci a ptát se dětí, 
kdo takové věci potřebuje, komu by mohly patřit a k čemu 
jsou dobré, a tím otevřít okno do nedělky, do příběhu o Abra-
movi. Jindy můžete sehrát krátké divadlo, přinést nějaký 
obraz, zahrát hru, mít otázky pro celé společenství, zazpívat 
společně píseň. 
Propojovat se dá i jinak – v místě, kde se konají bohoslužby, 
budete mít nástěnku a na ní obrázky z nedělky nebo fotky 
dětí z nedělky, pokud máte na stole Páně svíčku, děti mohou 
mít svoji lampičku a vždy při odchodu do nedělky si připálit 
svoji svíčku anebo na stole Páně může ležet dětská obrázková 
Bible, kterou si děti budou brát s sebou do nedělky anebo si 
společně pořád zpívat: dál přece nejdeme sami!

Drahomíra Dušková Havlíčková

Bratr Kálef zve 
všechny učitele nedělky 
a pracovníky s dětmi
na tradiční

SENIORÁTNÍ 
SETKÁNÍ 
UČITELŮ NŠ
v sobotu 5. září 2015 
v Novém Městě na Moravě.

 • inspirace
 • sdílení
 • nová nedělková řada

Host: 

Ondřej Macek

Téma: 
 • Evangelická spiritualita
 • Vyprávění starozákonního 
příběhu
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Ohlédnutí za církevním rokem
aneb

Co se taky dělo v jihlavské nedělce
Biblický text: Lukáš 14,15–24, Podobenství o hostině, zelené povánoční období růstu, leden 2015
Symbol: Dveře na hostinu

Biblický text: Rút 1–4, Noemi a Rút, fialové období půstu, únor 2015
Symbol: Šátek zakrývající cizince

Biblický text: Jan 21,1–14, Zjevení v Galileji, bílé povelikonoční období, duben 2015
Symbol: Elektrická šňůra „prodlužka“ s několika zásuvkami

Oč šlo: Co je na konci ži-
vota? Hostina! To poslední 
je velké setkání, setkání 
s Bohem i lidmi, je tam 
radost bez slz a bolesti. 
Ze dveří vychází pozvání: 
„Pojďte žít svůj život tak, 
jako byste šli na hostinu!“ 
Některé cesty Do dveří 
nedojdou – cesty těch, co 
mají jinak seřazené hodno-
ty. Ale hostina bude.

Oč šlo: Jaké je to být cizin-
cem. A co pomůže cizinci 
cítit se v cizině doma? Ani 
v biblické době, ani dnes 
nemají cizinci jednodu-
chý život. Hledají bezpečí 
a útočiště – před hladem, 
chudobou, nenávistí. Pro 
nás mohou být obohacením, 
otvírat nám oči a probouzet 
vnímavost vůči jejich nouzi. 
Zájem, pomoc a modlitba – 
to mají u nás nacházet.

Oč šlo: Kde brát sílu pro 
dobrý, smysluplný, naplně-
ný život? Blízkost a přímá 
napojenost učedníků na pří-
tomného Ježíše se změnila 
v opuštěnost, prázdnotu 
a bezradnost… Ale nová, 

„jiná“ přítomnost Ježíše zno-
vu dává životu sílu. Je kam se 
napojit, kde dostávat! A když 
dostávám, můžu dávat i dál. 
Jsem rozdvojkou připojenou 
ke zdroji a nabíjející další.

Alena Tkadlečková
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Anketa
Co se vám při práci s dětmi ve sboru daří?
• Daří se nám zejména setkávání maminek s dětmi, které trvá vždycky 

mnoho hodin a je čím dál živější. Mám radost, že v kostele je 
přední lavice také plná dětí skoro každou neděli, někdy i přepadá-
vají do stran a pak jdou na nedělku v dlouhém průvodu, vedouce 
s sebou i ty nejmenší. Letos nám děti pomohly i při oblíbeném 
Prozpěvování na Květnou neděli, můžete se na ně podívat na videu: 
https://youtu.be/_orCba5Ne7o. Jana Potočková, Třebíč

• Radost máme z toho, že děti tvoří dobrou partu. Děti se vždycky 
moc těší na vánoční divadlo, které si společně užijeme (z posledního 
divadla jsou i přiložené fotky). Dvakrát do roka míváme nedělní 
bohoslužby pro děti, před nimiž děti v sobotu společně pečou chleba 
k večeři Páně a společně přespí do neděle. Petr Gallus, Sázava

• Z jednorázových akcí se nám daří vánoční hry a Připomínka poslední 
večeře pro rodiny na Zelený čtvrtek odpoledne. Z pravidelných akcí 
rodinné bohoslužby, které jsou díky střídání farářů rozmanité pojetím 
a stylem, sbírka v nedělní škole na Adopci na dálku (včetně „dětské 
tržnice“ při Adventním dobročinném jarmarku). A také máme, mys-

lím, dělné a tvořivé společenství učitelů, přestože se nám příliš nedaří 
je rozšiřovat. Zdeněk Šorm, Nové Město na Moravě

• Řekl bych, že se zatím nic moc nedaří – respektive, u nás je úspěch, 
že přijdou tři děti na nedělku Miki Erdinger, Sněžné

• Kromě vyučování považujeme za užitečné např. pravidelné rodinné 
neděle. Při nich se jednak děti aktivně těchto bohoslužeb účastní, 
jednak mají po bohoslužbách příležitost něco samy vytvářet, a to pod 
vedením dvou obětavých a střídajících se dobrovolnic (Hany Kulíkové 
a Kateřiny Kameníkové). Na snímcích je např. výrobna perníčků 
z roku 2013 či postavičky, které si před časem děti vyráběly…

Petr Melmuk, Telč

• Ve sboru máme dětí velmi málo, a tak nelze mluvit o nějakém úspě-
chu při práci s nimi. Jsme však vděčni za to, že ve sboru vůbec nějaké 
děti máme a že přicházejí do společných shromáždění – v Pelhřimově 
i ve Strměchách. Michael Hána, Pelhřimov

Nedělní škola v Jihlavě a ve Střížově
Každou neděli probíhá v našem společenství v Jihlavě nedělní 
škola pro děti. V průměru se schází 10 dětí ve věkové kate-
gorii 4–10  let. Učitelů je kolem 15, někteří vedou nedělku 
častěji, někteří jen příležitostně. Děti přichází s rodiči nejprve 
do kostela, kde jsou přítomni úvodní části bohoslužeb. Před 
kázáním někdy vyzve bratr farář děti, aby přišly ke stolu Páně. 
Několika slovy uvede probírané téma a předá jednomu z dětí 
zapálenou svíci, která symbolizuje propojení světlem s lidmi 
v kostele. Také jim dá požehnání na cestu.
Nedělní škola probíhá na faře v presbyterně. Tam mají uči-
telé nejrůznější pomůcky na kreslení, modelování a stříhání. 
K pomůckám patří také biblické postavičky, které vytvořily 
sestry našeho sboru a používáme je hojně k vizuálnímu vyjá-
dření biblických příběhů. Učitelé nedělní školy si také často 
vytváří podle své fantazie i jiné názorné pomůcky.
Příprava na nedělní školu mne baví a navíc si při tom uvě-
domuji, že je to výzva i obohacení pro mne samotnou. Přišla 

jsem k poznání, že děti v každém církevním společenství jsou 
velkou nadějí pro existenci naší církve. Je moc důležité, aby 
děti už na začátku svého života poznávaly na sobě, co je pra-
vá víra, obzvlášť aby tuto víru viděly i na ostatních bratřích 
a sestrách, především na svých rodičích.
Celá nedělka by se měla odehrávat a odvíjet od biblického pří-
běhu. Snažím se o to, aby příběh děti zaujal, abychom o tom 
přemýšleli a na příkladech porovnávali, co děláme v životě 
špatně. Bůh nám předává i touto formou část pokladu víry 
a ten by si děti měly odnést s sebou domů. Ideální by bylo, 
kdyby pak ještě děti probraly doma s rodiči, co bylo v nedělce.

Několik drobných nápadů: 

• Popeleční středa – 40 dní půstu – přinést v krabičce trochu 
popela, děti hádají, co to je.

TelčN
ov

é 
M

ěs
to na Moravě

Sázava

https://youtu.be/_orCba5Ne7o
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Jedna nedělka ve Střížově aneb Cesty mezi námi
Je fajn, když učíte nedělku ve velkém sboru, kde se vám po-
každé sejde 10–15 dětí. Můžete nebo musíte si je dokonce 
rozdělovat podle věku, na závěr tvořit družstva a soutěžit 
nebo hrát hry. My jsme kazatelská stanice Střížov, která se 
hrdě hlásí k  jihlavskému sboru, ale co naplat, na venkově 
je to s účastí dětí slabší. Mladé rodiny většinou raději jez-
dí na bohoslužby a nedělku přímo do Jihlavy, kde je hlavní 
tepna našeho sboru. Je to pochopitelné. Děti tak mohou být 
všechny spolu a nejsou odtrženy od ostatních kamarádů jen 
proto, že bydlí o pár km dál.
Pro učitele nedělky na takovém místě je to ale těžší. Pokaždé 
při přípravě musí vymýšlet takovou náplň, aby byla variabilní 
pro různé věkové skupiny, a nemůže počítat s tím, že bude 
mít víc jak tři, maximálně pět dětí. Tím chci na úvod naznačit 
situaci, z které musí u nás každý učitel vycházet. Nezřídka 
se také stane, že si nakrásně připraví zajímavý program a ni-
kdo z dětí nepřijde. Ale i zde lze najít pozitiva, např. když 
se zamýšlím nad tématem z naprosto jiného úhlu, když se 
snažím přijít na něco, jak to přiblížit těm malým, je to i pro 
mne vždycky přínosem a bývám překvapena nad různými 
souvislostmi, které vyvstanou.
Nejvíce se mi osvědčila dramatizace a převádění biblických 
příběhů do současnosti. Takhle tedy vypadá jedna taková 
nedělka:

Příběh o milosrdném Samaritánovi
Donesla jsem si kusy papíru na silnici, kameny na skály, lego 
a různé kostičky. Po druhé písni odcházíme tradičně z boho-
služeb do vedlejší místnosti, určené pro nedělku (za letních 
měsíců upřednostňuji trávník u kostela). Jsme dnes čtyři. 
Já, školkáček, prvňačka a  jedna větší školačka. Vyprávíme 
si o tom, že mezi místy, kde žijeme my nebo někdo jiný, jsou 
cesty a silnice, aby se jeden k druhému mohl dostat, to proto, 
aby nebyl člověk sám. Jako příklad uvádím Jihlavu a Střížov, 
což jsou dvě reálná, dětem dobře známá místa. Vyzývám 
je, aby postavily z lega a kostek město a vesnici. „V Jihlavě 
musí být věž a komíny,“ tvrdí chlapeček a skládá malé kos-
tičky na sebe, lituje, že nemáme vláčky, aby postavil nádra-
ží. Ke Střížovu postavíme pár menších stromů, na kostičku 
namalujeme kalich a  máme modlitebnu. Starší holčička 
pomůže těm menším poskládat kameny jako skály a nako-

nec nastříhanými kousky papíru obě místa propojíme jako 
cestou. Nyní máme kulisu, do které můžeme zasadit příběh. 
Nejdřív jim ho krátce povyprávím podle Bible a pak vezmu 
panáčky z lega, rozdám jim je a zkusíme si ten příběh zahrát 
po našem. Holčička posunuje panáčka po cestě a žvatlá: „Je 
krásný den, jdu se projít.“ Ale za skálou už číhám já se dvěma 
zloději: „Peníze nebo život!“ Panáček se brání, ale proti sil-
nějším nemá šanci. Zůstane ležet vedle cesty a přichází další 
aktér do hry – pán, který spěchá, aby přišel včas do kostela 
(je to také človíček z lega), obejde panáčka velkým obloukem, 
stejně jako farář, který přijíždí z Jihlavy na motorce (autíč-
ko jsem zapomněla doma). Pan farář spěchá z  jihlavských 
bohoslužeb, které předcházejí těm střížovským, má na sobě 
talár a opravdu nemá čas zastavovat kvůli nějakému opilci, 
který leží u cesty. Jako poslední jde okolo panáček, se kterým 
se nikdo nebaví, snad ani nikde nepracuje, žije na pokraji 
společnosti. Zde musíme hru přerušit, abych vysvětlila těm 
menším, co je to za člověka. Teprve když použiju výraz „jiný“ 
nebo „divný“, tak se chytí. „Jo, to znám, jedna teta povídala 
paní učitelce ve školce, že ten pán od vedle je nějaký divný, 
nechodí do práce a smrdí,“ sdělí mi vzápětí s dětskou upřím-
ností, a tak můžeme dohrát celý příběh do konce.
Pak se zkusíme zamyslet nad tím, kdo to udělal dobře a kdo 
ne. „Pan farář nemohl zastavit, když by přišel do kostela poz-
dě a lidi by mu mezitím utekli domů, ten to udělal správně,“ 
míní malá školačka. Ptám se, zda by někomu z nich pomohli, 
kdyby bylo potřeba. Povídáme si o tom, že máme pomáhat 
druhým, i když se nám třeba nelíbí. Jsou to naši bližní, tak 
si to přeje Pán Ježíš. Vrátím se ještě ke kouzelnému slovíč-
ku „divnej“. Dozvím se o spolužákovi ve třídě, kterému se 
ostatní smějí, že nemá mobil, nebo o vůdkyni party, která 
určuje, s kým se tento týden zrovna nebudou kamarádit. Je 
to správné? Kdo nám dal pravidla, podle kterých určujeme, 
kdo je a není „divnej“ a s kým se budeme bavit? Je docela 
těžké držet tu debatu malých rozumbradů tak, aby byla k věci. 
Dost často odběhnou od tématu, přenesou pozornost jinam 
a než se nadám, je z toho vyprávění o školkové besídce.
To už ale zazní tóny poslední písně ze shromáždění, je čas 
na závěrečnou modlitbu, kterou zkusíme vymyslet sami. Za-
čnu já: „Pane Ježíši, děkujeme Ti, že máme cesty, po kterých 
můžeme přijít jeden k druhému, abychom nebyli sami. Děku-
jeme Ti, že na nich jsou lidé, kterým říkáme „bližní“, a ty nás 
učíš je milovat. Děti přidáte se?“ kývnu na nejstarší dívku. 
Tváří se bezradně, tak jí zkusím pomoci: „Prosíme, dej, aby-
chom měli rádi…“ „Dej, abychom měli rádi… i ty lidi, které 
máme neradi,“ dokončí trochu popleteně. Druhá dívenka 
vrtí hlavou, že nic říkat nebude, zato nejmladší hošík tomu 
dá korunu: „Dej, abychom měli rádi i ty, co smrdí! Amen.“

Věra Šimková

• Postní doba – děti ochutnají kousek chleba s vodou. Roz-
hovor, zda už někdo na sobě poznal, co je to mít hlad, nebo 
zda už někdy držel půst.

• Osvědčilo se mi také vnést do nedělky tělesný pohyb, ná-
zorně předvést, jak se cítí spoutaný člověk, přinést větev 

stromu a na ní ukázat růst víry, děti přivazují ke stromu 
kartičky se svým jménem a se jmény svých rodičů a kama-
rádů a tím se symbolicky hlásí k víře.

• Co nám dává Bůh  – děti pustit ven, ať přinesou něco 
z přírody.

Anna Žilková
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Velikonoce pro děti 
v novoměstském sboru
Mnohaletou tradici má v našem sboru Velikonoční pondělí, 
kdy se konají dětské bohoslužby a následují týmové hry s lá-
kavou odměnou nakonec. Letos podruhé si učitelé nedělní 
školy společně s farářem připravili program pro děti i na Ze-
lený čtvrtek. Pro mnoho dětí jsou Velikonoce zcela ve stínu 
Vánoc, a proto bychom jim rádi touto formou důležitost ve-
likonočních svátků připomínali.
Vloni si děti na Zelený čtvrtek pomocí her prošly Ježíšovu 
cestu do Jeruzaléma, prožily s farářem Poslední večeři Páně. 
Při ní jim poukázal na starozákonní odkaz a zároveň na sou-
vislost s naším slavením Večeře Páně v kostele. Jak pokra-
čoval Ježíšův příběh po Poslední večeři dál dětem přiblížili 
učitelé divadlem v zahradě.

Zelený čtvrtek
Při příležitosti Zeleného čtvrtku se v našem sboru konalo 
velmi zajímavé odpoledne pro děti i dospělé s připomínkou 
poslední večeře Páně.
Vše začalo krátkým divadlem, které nás seznámilo s židov-
ským svátkem pesachem. Tato částečná loutkohra byla do-
plňovaná zpěvem a hrou na flétnu.
Poté jsme se přemístili do kostela a hráli jsme hry, které nás 
blíže seznámily se egyptským příběhem.
Po návratu zpátky do presbyterny na nás čekalo další před-
stavení – o poslední večeři Páně – doslova, se vším všudy. 
Uprostřed místnosti Ježíš a za stolem 12 učedníků. Tentokrát 
se k divadlu četlo z Bible – to nám popisovalo, co se u večeře 
dělo. Nejprve Ježíš uchopil mísu s vodou a omýval učední-
kům nohy. Poté vzal chléb a víno, chléb lámal a rozdával.
Celé odpoledne bylo zakončeno velkým pohoštěním pro 
všechny, co se Zeleného čtvrtku účastnili.

Velikonoční pondělí
Vše zahájila ranní bohoslužba s příběhem. Poté jsme se sešli 
v presbyterně a byli rozděleni do dvou družstev, spolupráce 
všech v  týmu po celé dopoledne byla důležitá! Prvně týmy 
rozeznávaly obrázky a hrály hry na pozornost.
Následovaly pohybové hry, které probíhaly uvnitř kostela, 
a pěkně jsme u nich zahřáli tělo i mozkové závity. Otázek 
týkajících se víry bylo opravdu mnoho. Venkovní bludiště 
se šátky na očích bylo napínavé pro všechny.
Dopoledne bylo zakončeno nejsladším na konec. Po celé 
zahradě byla ukryta spousta nejrůznějších sladkostí, per-
níčků i malovaných velikonočních vajíček. Náš úkol byl je 
najít. Vše bylo rozděleno spravedlivým dílem. Nikdo neodešel 
s prázdnou.

Tereza Oravcová

Letos jsme Zelený čtvrtek připravili „z druhého konce“. Po-
jítkem celého programu byl stůl. V první části odpoledne 
se stal místem, kde se loutky sešly k sederové večeři, pří-
tomní se dozvěděli více o tradici tohoto večera, o symbolice 
jednotlivých pokrmů. Protože se při této večeři připomíná 
egyptský příběh, zpod stolu se rozbalila velká mapa Egypta, 
na které se odehrál příběh toho, jak se vlastně Židé v Egyptě 
ocitli a co je vedlo k odchodu… příběh vinoucí se jako nit 
dovedl děti do kostela, kde k tomuto tématu hrály hry. Když 
se vrátily z kostela zpět, stůl hrál opět velkou roli, tentokrát 
však pro příběh novozákonní – více v článku, který napsalo 
jedno z dětí.

Daniela Šimková
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Adopce na dálku
V novoměstském sboru děti přispívají na projekt „adopce 
na dálku“. Při nedělní škole vybírají do kasičky drobné – ně-
které děti je už mají nachystané v dlani, některé ještě na po-
slední chvíli prosí rodiče. Zbytek peněz, který se nepodaří 
dětem do potřebné částky vybrat, se doplní výdělkem z ad-
ventního jarmarku. Na něm děti prodávají svoje výrobky, 
polovinu svého zisku si nechávají a druhou polovinu dávají 
na „adopci“.
Protože náš sbor začal v minulém roce podporovat novou 
dívku, Pael Raksham z Bangladéše, rozhodli jsme se využít 
jedno z rodinných nedělních odpolední, abychom Pael a zemi, 
ve které žije, dětem přiblížili…
Než se všichni sešli a usadili, dostaly nejstarší děti do ruky 
obrázek s textem, který nám Pael poslala. Byl napsán v ben-
gálštině a přepsaný do angličtiny. Kluci ho přečetli a mladším 
dětem přeložili, pak jsme si jej všichni prohlédli. Nad foto-
grafií Pael se děti dozvěděly o její rodině, zálibách, obydlí. 
Aby si děti udělaly bližší představu o Bangladéši, na začátek 
jsme si ji ukázali na mapě a našli ji také na glóbusu. Mluvi-
li jsme o podnebí, přírodních podmínkách, zajímavostech 
života na vesnici a ve městě, proč tato země potřebuje me-
zinárodní pomoc. Při povídání si děti mohly prohlížet velké 
množství obrázků. Přítomní se dozvěděli, že bengálská vlaj-
ka znázorňuje slunce vycházejíc nad bengálským zálivem 
a úrodnou zem. Všichni se pokusili nakreslit vlajku tak, aby 
to vyjadřovala. Vytvořené vlajky jsme následně porovnali se 
skutečnou.

Dále děti zjišťovaly nové informace o bangladéšské fauně 
a flóře. Z rostlin jsem vybrala chlebovník, o kterém jsme 
si přečetli z knížky Stromovka aneb abeceda vzácných či 
všelijakých vzácných stromů. Ze zvířat jsme si řekli nejvíce 
informací o fascinující kobře královské. Aby si děti dovedly 
lépe představit, jak je dlouhá, natáhly si přes celou místnost 
stuhu naměřenou podle její průměrné délky.
Poslední informace, které děti dostaly, byly o  typických 
povoláních. 
Tím vším byly inspirované pohybové hry, které si následně 
zahrály. Po odreagování se opět vrátily k soustředěné činnosti. 
Vyráběly plakáty o všem, co se během odpoledne dozvěděly. 
Děti nejmenší a předškoláci dostaly velikou čtvrtku, aby na ni 
nakreslily, co je zaujalo, na co si z povídání pamatují. Mladší 
školáci dostali lístečky s otázkami týkajícími se života Pael, 
odpovědi měli zapsat a nalepit na barevnou čtvrtku, kterou 
dozdobili obrázky. Nejstarší dostali za úkol zpracovat infor-
mace o Bangladéši. Školní děti měly nachystané i texty, kde 
se mohly dočíst odpovědi na otázky nebo informace, které 
k tvorbě plakátu využily. Mladší měli text napsaný hůlkovým 
zvětšeným písmem, aby se s ním dobře pracovalo i začínají-
cím čtenářům. Plakáty máme na nástěnce v presbyterně. 
V průběhu této činnosti jsme ještě společně vytvořili pro 
Pael obrázek. Nakreslili jsme kmen a větve kaštanu, na kte-
rý každý otiskl zeleně nebo žlutě korkový špunt. Pael nám 
psala o mangovníku, který roste u nich na dvoře. My jsme jí 
vytvořili obrázek kaštanu, který máme vedle kostela. Poslali 
jsme tak Pael obrázek, na kterém jsme se podíleli všichni…

Daniela Šimková
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Jak to vidí…
anketa o náboženství v Novém Městě na Moravě

ptal se Dan Šimek, Nové Město na Moravě

farář Zdeněk Šorm

Myslíš si, že děti náboženství baví? 
Myslím si, že ano.

Proč se říká faráři farář?
Nevím úplně přesně. Ale původ má 
slovo farář v latině a znamená to 
správce farnosti.

Co je dobrého na tom být farář?
Člověk se potkává s lidmi – 
všelijakými.

A co není dobré na tom být farář?
Farář nemá žádnou pracovní dobu 
a musí si ji sám určovat.

Jak by mělo vypadat ideální 
náboženství? 
Děti by se učily samy a vyprávěly 
ony mně a ne já jim. 

děti

Chodíte rádi do náboženství? 
Někteří: Néééééé!
Někteří: Jóóóó!

Proč se faráři říká farář?
Protože je farmář.
Protože povídá z Bible a dělá různé 
příběhy.
Protože bydlí na faře.
Protože vypráví, co zažil Ježíš.

Myslíte si, že je farář chytřejší než 
váš táta? 
Nééééé – všichni jsou stejně chytří.

Jak by mělo vypadat náboženství 
podle Vašich představ? 
Aby bylo venku.
Abychom si tam mohly hrát.
Abychom hrály víc her a na konci 
dostaly lízátko a bonbóny.
Pan farář by měl být hodnější – měl 
by nás poslouchat a netahat nás 
za uši.
Abychom dostávaly zmrzlinu.

Chtěli byste být farářem?
Ne, to bysme musely přečíst celou 
Bibli a to dá práci.
Já bych nechtěl kázat a mluvit 
do mikrofonu.

Co je dobrého na tom být farářem?
Že může rozhodovat.

Co se vám líbí na našem faráři?
Že kreslí obrázky.
Že hraje na kytaru.
Že hezky zpívá.
Že má hlas jako grizzly.

Myslíte si, že to má farář v něčem 
obtížné?
Jo – musí věřit na Ježíše i na Pána 
Boha, aby mohl číst Bibli – kdyby 
řekl, že nevěří, tak by se zhroutil 
kostel…
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od soboty 30. 5. do neděle 31. 5. 
v Moravči

2015

Vlak
Hráči: rozdělení do družstev
Pomůcky: mety – stejný počet jako družstev
Družstva stojí v zástupech před metou, která je vzdálená cca 
10 metrů. Na povel vyběhnou první, oběhnou metu a vrátí 
se zpět k družstvu, kde se k nim připojí druhý, oba znovu 
oběhnou metu a připojí se k nim třetí atd. Po celou dobu 
běhu se hráči drží za ramena. Vyhrává družstvo, které nejdřív 
oběhne metu i s posledním hráčem.

Trojnohý běh
Hráči: dvojice
Pomůcky: šátky nebo něco jiného na svázání nohou
Přichystáme překážkovou dráhu nebo slalom, kterou mají 
hráči zvládnout v co nejkratším čase. Děti jsou ve dvojici 
k sobě přivázané – levá noha jednoho s pravou nohou dru-
hého. Dvojice, která zvládne trasu nejrychleji, vyhrává…

Ježek
Hráči: jednotlivci
Pomůcky: špendlíky, brambory, rukavice
Pro každého soutěžícího připravíme brambor a talířek špen-
dlíků. Úkolem soutěžících je v tlustých rukavicích po jednom 
brát špendlíky a zapichovat je do bramboru. Vyhrává ten, kdo 
jich v určeném časovém limitu zapíchá do bramboru nejvíc.

Spojování
Hráči: dvojice
Pomůcky: kartičky s napsanými částmi těla, prázdné lístky 
papíru do „spojů“
Na kartičky napíšeme části lidského těla. Soutěžící utvoří 
dvojice. Pro dvojici losujeme kartičky s částmi těla. Úkolem 
dvojice je spojit se vylosovanými částmi (např. koleno jedno-
ho a loket druhého), přičemž ve spoji musí umístit papírový 
lístek. Pokud jej udrží, pokračuje se dál v  losování a spojo-
vání, dokud jim některý z lístečků neupadne, nebo již nejsou 
schopni další spojení utvořit. Vyhrává dvojice, která udrží 
najednou nejvíce lístečků.

Hade, kde jsi?  
Hráči: dvojice
Pomůcky: dva ručníky nebo dvě nadkolenky vyplněné papíro-
vými koulemi
Dvěma hráčům se zavážou oči, mohou se pohybovat pouze 
ve vymezeném prostoru. Jeden hráč zavolá: „Hade, kde jsi?“ 
Druhý se musí ozvat: „Tady!“ Ten, kdo se tázal, se snaží 
„hada“ trefit ručníkem nebo nadkolenkou. Po ráně se hada 
ptá druhý hráč: „Hade, kde jsi“? atd. Vítězí ten, kdo svého 
protihráče zasáhne třikrát.

vybrala Daniela Šimková

Pětiminutovky

sobota:
• 9.30–10.00 příjezd, registrace, občerstvení
• společné zahájení v 10.00 pobožností v kostele
• přesun na blízké tábořiště Valkounov
• pro dospělé: Alice HrAdilová – „Svět je naše zahrada“

pro děti: dobrodružné hry v přírodě

• oběd z táborové kuchyně

• odpolední hravý program pro celé rodiny
• divadlo drum Bun – „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“
• radovánky u rybníka, na voru, u ohně
• možnost přespání v tee-pee do neděle (spacák a karimatku 

s sebou)

neděle:
• 9.30 Rodinné BoHoslužBy v kostele – vede Daniel Matějka

• • •

Účastnický poplatek (včetně občerstvení a oběda):
dospělí 90 Kč, děti 50 Kč, rodina 230 Kč.

V případě nepříznivého počasí program v areálu kostela a fary.

Organizaci usnadníte přihlášením do 24. 5. 2015 
na daniel.matejka@gmail.com nebo u farářů vašich sborů.

Pokud se rozhodnete zůstat do neděle, prosíme, vezměte si 
s sebou něco k večernímu opékání a k snídani.
Přivítáme též vaši pomoc se stavěním a bouráním tee-pee.

Bratr Kálef 
a sbor ČCE Moraveč 
srdečně zvou 
na seniorátní

V PŘÍRODĚ
Den rodiny

mailto:daniel.matejka%40gmail.com?subject=P%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka%20na%20Den%20rodiny%202015
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Příroda je Boží dar
Pod tímto názvem nabízí Česká křesťanská environmentální síť nový materiál 
pro katechezi, překlad švýcarské příručky Bibel Umwelt Unterricht. Brožurka se 
snaží nabízet církevním pracovníkům s dětmi přírodovědné a ekologické náměty 
v logické vazbě na jednotlivé knihy Starého a Nového zákona. Jde o dobře propra-
covné kratší i delší programy pro různě velké skupiny a různé věkové kategorie; 
někdy postačí k provedení tužka a papír, jiné náměty vyžadují složitější přípravu. 
Najdeme zde i možnosti, jak obohatit vyučování nedělní školy, nejlépe ale příručku 
využijeme při přípravě výletů, zábavných odpolední, víkendovek a  táborů, kdy 
máme přece jen více než pár minut času☺.
Příručku (sešit, 60 stran A4) je možné objednat na adrese marek@drapal.org 
a stojí 80 korun.

Ilona Mužátková

Fair trade
Fair trade je termín, který občas v prostředí naší církve za-
slechneme. Máme dokonce šest certifikovaných fairtradových 
sborů a více než 30 sborů ČCE, které se v iniciativě fair trade 
angažují. V praxi to znamená, že se při pohoštění pije „férová“ 
káva nebo čaj, při různých příležitostech se prodávají další 
fairtradové výrobky. Co to vlastně ale fair trade je? 
Fair trade je někdy česky nazýván jako spravedlivý nebo 
férový obchod. Je to organizované sociální hnutí a způsob 
obchodu, které se snaží podpořit producenty v zemích třetího 
světa. Jinými slovy usiluje o to, aby se lidé v Africe, Latinské 
Americe a Asii mohli uživit svojí prací za důstojných podmí-
nek. Vychází z jednoduché myšlenky, že si lidé za svoji práci 
zaslouží dostat dobře a spravedlivě zaplaceno. Fair trade tedy 
zaručuje výrobcům a pěstitelům férové obchodní podmínky, 
dodržování lidských a pracovních práv. Zároveň je šetrné 
k životnímu prostředí.
Fair trade nabízí velikou škálu potravin a rukodělného zbo-
ží. Mezi nejoblíbenější zboží patří banány, čokoláda, kakao, 
káva, bavlna, cukr a čaj. Z řemeslných výrobků se těší oblibě 
keramika, sklo, různé textilní a kožené výrobky, hudební 
nástroje, hračky. Zejména potraviny spotřebitel dobře po-
zná podle certifikační známky na obale. Řemeslné výrobky 

ji často nemají, ale pocházejí od prověřených dovozců, čle-
nů Světové fair tradové organizace (WFTO). Cena u těchto 
výrobků bývá někdy vyšší, dnes je však už často srovnatelná 
s konvenčními cenami. Nakupující ale hlavně ví, že si kupuje 
kvalitní věc a zároveň podporuje spravedlivé a ekologicky 
šetrnější výrobní podmínky.
Myšlenka fair trade zapustila své kořeny již ve 40.  letech 
20.  století u  protestantských hnutí v  USA. V  evropských 
zemích byl fair trade také podporován nejdříve církevními 
organizacemi.
Možná si říkáte, proč byl zařazený článek o fair trade do zpra-
vodaje bratra Kálefa. Třeba proto, aby vás inspiroval. In-
spiroval v  tom, že fairová témata jsou také pro děti, není 
to záležitost jen dospělých. Máte rádi čokoládu? Pátrejte 
po tom, jak se vyrábí, jaká je její cesta na náš stůl. Uspo-
řádejte si férovou hostinu. Věku přiměřeným způsobem si 
povídejte s  dětmi, za  jakých podmínek vznikají oblečení 
a hračky. Témat je mnoho a není třeba se bát toho, že jsou 
na ně děti malé. Vzrůstem možná, ale rozumem určitě ne. 
Důležité na fair trade je, že podporuje odpovědnou spotřebu. 
I to je něco, co můžeme učit děti už od malička – názorně, 
vlastním příkladem.

Daniela Šimková

mailto:marek%40drapal.org?subject=P%C5%99%C3%ADroda%20je%20Bo%C5%BE%C3%AD%20dar
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Minulý rok na táboře nám během deště kapalo skrz staré 
plachty na hlavu. Peněz na opravy moc nebylo, proto jsme 
spustili veřejnou sbírku „Teče nám do bot“ – na obnovu im-
pregnace a nákup nového vybavení. Začali jsme na začátku 
prosince. A od prvních dnů se nepřestáváme divit: tolik darů 
jsme totiž nečekali!

Červenec? No jasně, že tábory!
Teplé ponožky, zubní kartáček a lžíce. Svatá trojice každého 
správného táborníka. A letos v červenci ji ze skříně opět vy-
táhne skoro 80 dětí (jo, hlásíme zcela naplněné stavy, wau!). 
Protože prázdniny bez tábora, to by bylo jako Kálef bez Jo-
zua – takže ani letos nesmí chybět! A to již tradičně rovnou 
dva: pro mladší (do 13 let) a pro starší (10 až 16 let).
Že je to ještě za dlouho? Pro táborníka možná. Pro táboro-
vého vedoucího vůbec ne. Touto dobou má již stěny pokoje 
polepené velikánskými papíry, na které si píše a lepí nápady 
na program. Když ho zrovna nic nenapadá, chytí do ruky 

jehlu a  jde zašívat plachty. A před spaním sedne nad jídel-
níčkem a vymýšlí, jestli bude lepší rizoto, nebo guláš, pro-
tože 10. července, kdy začíná první běh, musí být všechno 
dopracováno do poslední kuličky hroznů!
No a jste zvědaví, co všechno se na těch táborech bude tento 
rok dít? Ačkoliv my už program v rukou máme, prozradit 
nemůžeme. Letos to je totiž největší tajemství! Ale pak určitě 
koukněte na fotky (třeba na našem facebooku), protože i jen 
z  těch poznáte, že letošní tábory byly boží! Tedy, alespoň 
v to doufáme.

Jakub Liška, vedoucí tábora

Teče – teda teklo – nám do bot
Takže díky za ně! Každý příspěvek se počítá a zachraňuje 
nás od potopy. A tu největší dešťovou smršť s tím, co máme, 
už porazíme. Avšak stále musíme dokoupit nějaká tee-pee 
a hangáry. Kdybyste tedy chtěli, do konce května ještě sbírka 
pokračuje. A rádi se Vám za ni odměníme. Však koukněte 
na kalef.evangnet.cz/sbirka.

A mezitím: pár zajímavých faktů o prozatímním průběhu akce: Jakub Liška

kalef.evangnet.cz/sbirka
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Staňte se trpaslíkem, který se v každodenním potu tváře spouští do dolů, aby 
společně se svými spolupracovníky našel tučnou zlatou žílu a získal svůj tolik 
vytoužený valounek zlata!

Sabotér – hra, ve které nevíte, 
kdo kope s vámi a kdo proti vám

Sabotér je karetní hra, ve které na sebe hráči berou roli trpaslíků a pouštějí se do spo-
lečné cesty za získáním zlata. Každý hráč má k dispozici svou zásobu herních karet, 
představujících tunely v trpasličím dolu. Tyto karty hráči vykládají na stůl tak, aby 
vytvořili cestu od vstupu do dolu až ke zlaté žíle. Hráči se snaží spolupracovat, 
protože dosáhnout zlatých valounků se jim povede, pouze pokud budou táhnout 
za jeden provaz. Navíc svůj podíl ze získaného pokladu dostává každý z trpaslíků, 
který se účastnil společného kopání. Na pomoc ve svém kopání mají hráči k dis-
pozici akční karty s různými prospěšnými předměty, jako třeba mapou, lampou, 
vozíčkem na vykopaný materiál apod.
Vrtá vám hlavou, proč se hra jmenuje sabotér? Tak to vám vrtá správně! Důležitým 
prvkem hry jsou totiž i trpaslíci sabotéři. Jejich cílem je překazit týmu obyčejných ko-
pajících trpaslíků jejich snažení a pokazit jim cestu ke zlatu. Sabotéři jsou vybírání tajně 
a náhodně a do konce hry ani často není známý jejich přesný počet. Snaží se velmi nenápad-

ně hatit tvorbu tunelu, ničit nářadí ko-
pajícím trpaslíkům a různě je mást. Sabotéři 
zvítězí – a rozdělí si zlato – když se pracovitým 
trpaslíkům nepodaří během dané hry dokopat ke zlatu.
Celá hra se skládá z několika kratších her, ve kterých si hráči pokaždé 
znovu vylosují své role, takže si mohou vyzkoušet škození, i poctivé 
kopání.
Hra je jednoduchá, takže ji můžete hrát s menšími dětmi i se svými 
babičkami a dědečky. Jednotlivé tahy jsou nekomplikované a rychlé, 
takže kdo má rád svižný vývoj hry, bude se Sabotérem určitě spokojen. 
Největší výhoda hry je v  tom, že můžete používat velmi různorodé 
taktiky hry – můžete být důmyslný a taktizující hráč, který kalkuluje 
a sleduje činy ostatních, nebo si můžete jen poctivě kopat svůj tunel. 
Můžete být zcela otevřený podlý sabotér, který se netají svými nekalými 
úmysly, nebo svoji sabotérskou identitu tajit až do konce a nenápad-
nými kroky kazit snažení ostatních. A má oblíbená varianta – můžete 
hrát, jak se vám zrovna zlíbí, a pěkně tím zamotat hlavu dobrým i sa-
botérským trpaslíkům.
Kvůli její jednoduchosti, skladnosti, svižnosti i cenové dostupnosti dává 
Kálef hře pět kuliček ze šesti.

Kálef hodnotí: pět kuliček hroznů ze šesti!
Marta Lišková

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 209 Kč
počet hráčů: 3 až 10

časová náročnost:
30 minut

doporučený věk:
od 8 let

možnost dokoupit
rozšíření: ano
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Od Štarkova po Špicberky – 
SKIDNY mládeže 2015

PO
ZV
Á
N
K
A

Od té doby, co se horácká mládež rozhodla pořádat v  lednu či únoru zimní se-
niorátní dny, jejichž hlavním cílem je vyblbnout se ve sněhu, není v tomto čase 
na Vysočině po ledové hmotě ani památky. Tu a tam ukáže, jak umí zastudit, ale 
aby bylo na radovánky, to nikoliv. A tak jsme letošní ročník opět netrávili na lyžích, 
saních, sněžnicích a podobných vymoženostech, ale pěkně po svých vyrazili konat 
aktivity, které jsou na leden nevídané.
Na konci pěšího výletu, zpestřeného o hry, kterými se cestou na lup bavili loupežní-
ci, a okořeněného o počítání projetých aut na silnici, po níž dle Jonáše žádná auta 
nejezdí (projelo jich za 20 minut asi 18), jsme došli na zříceninu loupežnického 
hradu Štarkov. Co bychom tam tak v lednu mohli dělat? Třeba opékat buřty☺. 
A tak jsme po tábornicku díky březové kůře a pár suchým dřívkám nalezeným pod 
převisem skály zapálili oheň, na který se v jednu chvíli vešly i tři buřty. Jsme holt 
dobří☺. A ve chvíli, kdy se nám ruce a pusy mastily od špekáčků, se ozval leden 
a začalo sněžit. Hurá, hurá, hurá, zima není provždy ta tam. 
Doma – tedy konkrétně na faře v Daňkovicích – nás čekalo nejen teplo, polívka 
a jiné pochutiny, ale i polární badatel a biolog Jakub Žárský, který nám za zvuku 
praskajících kamen povídal, jak se žije za polárním kruhem. Vydrželi jsme do po-
zdních večerních až nočních hodin, kdy nám nakonec byla odměnou půlnoční 
koulovačka a stavění sněhuláka.
Tak přeci jen sníh na Vysočinu nezanevřel a jako na SKI jsme se cítili, když jsme 
auty rozráželi sníh na silnici a po kostele si to šinuli domů. Tak zase za rok. A pokud 
někdo nechcete mít v lednu doma sníh, pozvěte si nás na víkend☺.

Miki Erdinger



Mladí i starší do Horní Krupé!

Letošní Seniorátní setkání všech generací bude 20. září 2015, 
tentokráte v Horní Krupé.
Mrňata, puberťáci i rodinní kmeti – ti všichni si rozhodně 
přijdou na své!
Seniorátní mládež zde bude celý víkend a společně s ostatními 
pak svůj program v neděli zakončí.
Těšíte se stejně tak moc jako Kálef?

20. 9. 2015

Pozvánky ze sborů

• Neděle 24. 5. • Rozmanité odpoledne v Sázavě
program ke Dni Země – plný her, dílen a workshopů

• Neděle 14. 6. • Rodinná neděle v Novém Městě 
na Moravě na závěr školního roku
9.00 bohoslužby, 14.00 „Zahradní slavnost“

• Neděle 14. 6. • Sborový den ve Střížově
9.30 rodinné bohoslužby, přednáška, program 
pro děti, 
14.00 divadlo hosté Aleš Mostecký a Láry Hauser

• Neděle 21. 6. • Den kazatelské stanice 
v Myslibořicích  
odpolední program pro malé i velké, v zámku i parku, 
občerstvení, buřtíky, hry, skákací hrad

• Pátek 9. 10. • Drakiáda pro děti v Horní Krupé
na louce pod farou od 16.00

BK

Bratr Kálef vzpomíná…

… na bratra Jana 

6. 7. 2015

6. 7. 1415
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