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Ahoj Kálefáci 
a všichni příznivci Bratra Kálefa, 

konečně tu máme zase léto, slunečné dny lákají 
vyrazit někam ven za  dobrodružstvím a  my Vám 
chceme pomocí nového čísla našeho báječného 
zpravodaje nabídnout několik možností, jak trávit 
čas společně s námi. Nejbližší příležitost je Den ro-
diny a pak samozřejmě všemi netrpělivě očekávané 
letní tábory Bratra Kálefa. S  těmi letos přichází 
velká novinka a  tou je třetí běh, Rodinný tábor. 
Všechny týmy pilně pracují na přípravách a už teď, 
myslím, můžeme prozradit, že tábory budou ještě 
lepší a vypečenější, než kdy dříve. Už se nemůžeme 
dočkat a moc se na Vás těšíme. 

Z dalších informací, které Vám přinášíme o zajíma-
vém životě Bratra Kálefa, chci zmínit především 
nový seriál Naše akce s dětmi, kde můžete čerpat 
inspiraci z ostatních sborů, a dále také představení 
nového výboru, který potáhne tu naši káru dál  – 
a že je na co navazovat, vždyť Bratr Kálef letos slaví 
20 let své existence! Opravdu, 20 let, to už je něco! 
Laťku máme nastavenou pěkně vysoko a  nejen 
za  výbor, ale i  za  ostatní spolupracovníky a  pod-
porovatele můžu prohlásit, že se budeme snažit 
i nadále ji posouvat stále výš, pro radost nám všem.

Krásné léto a inspirativní čtení Vám přeje
Jarda Buchta

Víte, že Bratr Kálef má moc pěkné internetové 
stránky? Sledujete je pravidelně?

www.kalef.evangnet.cz
A víte, že je také na facebooku? Lajkněte ho! 
Jméno má jednoduché: Bratr Kálef! 2 · Úvodník (J. Buchta)

Pozvánky na různé akce a letní tábory · 2 · 11 · 12 · 15

3 · Králové a proroci (M. Sedláčková)

Anketa: Chtěl(a) bys učit v nedělní škole? (R. ormová) · 3

4 · Nedělní škola v Třebíči – Co se nám daří? (E. Maláčová)

Hry a hrátky do místnosti (L. Svobodová) · 5

6 · Velikonoce v novoměstském sboru (D. Šimková)

Exodus (J. Slíva) · 7

8 · O vyzutých botách (A. a J. Tkadlečkovi)

Jen biblické příběhy? (A. Tkadlečková, I. Ryšavý, D. Nečil) · 8

10 · Rozhovor s Martinem Balcarem (M. Erdinger)

Byla valná hromada… (J. Tkadleček) · 11

13 · Kálef hodnotí deskové hry – Zaklínač (J. Liška)

Vánoční hra 2015 – N. Město, Pelhřimov, Sázava, Třebíč · 14

15 · Kálefova bašta (recept na dobrý skutek)

http://www.kalef.evangnet.cz
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Nejdeme sami. Minulý rok jsme v nedělních školách (a někdy 
i celé sbory) putovali od stvoření k Josefovi, od Mojžíše k Rut. 
A jdeme dál. Před námi se otevírá další část starého zákona, 
dlouhá cesta s proroky a králi. Mám prý čtenáře – učitelky 
a učitele nedělní školy – nalákat, aby se od září pustili do prá-
ce s chutí a nadšením.
Za sebou máme známé příběhy, které většinou vyprávějí 
o jednotlivcích a jejich rodinách (asi proto jsou pro nás pří-
stupnější). To, co nás čeká, často v dětských obrázkových 
biblích nenajdeme (až na výjimky jako je notoricky se objevu-
jící David a Goliáš, Jonáš nebo Ester), k některým příběhům 
prostě nenajdete ilustraci na celé světové síti. Může se stát, že 
jeden nebo dva příběhy z výběru jste ještě nikdy nevyprávěli, 
a nebo jste je možná neobjevili ani jako dospělí čtenáři Písma. 
Zbláznili se „ti nahoře“, když to vybírali?
Jestli si tohle někdy říkáte, vězte, že takové pocity máme 
občas také. Jestli jsme se nezbláznili. Nebylo by snazší zůstat 
u příběhů, ke kterým je spoustu omalovánek, u příběhů, které 
známe, rozumíme jim? Mně osobně taky tato část Bible při-
jde náročnější. Není pro mě snadné se zabývat neustávajícím 
zápasem Izraele s pohanstvím, vrtat se v textech, které bych 
možná jindy minula. Ale přesto vás chci pozvat k  tomuto 
dobrodružství – ponořit se do Písma, zkusit ho pochopit 
a předat dětem to, jak nás oslovuje.
Bible nebyla psaná v první řadě pro děti. Nebere na ně pří-
liš ohledy. A přesto se jim každonedělně snažíme něco z ní 
sdělit. Proč to vlastně děláme? Protože je to důležité pro nás, 
protože my, dospělí, jsme tady našli smysl života. Odpovědi 
na otázky, které jsme si kladli. Otázky, které jsme si doteď 
nekladli. Příběhy, které nás inspirují a dodávají nám naději.
Proto vám chci nabídnout několik impulzů, které vám snad 
pomohou najít k vyprávěním klíč, kterým je odemknete, ať 
už pro děti nebo pro sebe.
Hledejme v příbězích zkušenosti, které děti skutečně znají, 
a na ty navazujme. Netrapme se tím, že příběh nebudeme 
vždy vyprávět do všech podrobností nebo celý. Jestliže děti 
budou zaujaty částí příběhu, který mluví do  jejich života, 
Bůh dá, že se k němu vrátí i později a objeví jeho další de-
taily i celek. Bible někdy přeci jen pro děti je – v příbězích 
vystupují dětské postavy (mládeneček Samuel, malý David, 
různí žáci, pomocníci). Ti pak přinášejí dětskou perspektivu. 
Takovou dětskou postavu můžeme pro vyprávění i přimyslet. 
Jejími ústy se můžeme divit, ptát se a odpovídat z dětského 
pohledu.
Jindy takovou dětskou zkušenost v příběhu najít nemůžeme. 
Příběh je vzdálen prostředím i problémy. Pak se dá někdy 
příběh vyprávět jako hrdinský epos. Děti tedy neprožívají 
příběh tak, že jde o jejich situaci, ale dokáží hrdinovi fandit, 
trápit se s ním, držet palce, aby to dobře dopadlo. Z příběhu 
nevypadne na konci žádné jednoduché morální poučení pro 
dnešek, ale je nám zpřítomněn Boží příběh s lidmi.

Nedělní škola 2016/2017

Králové a proroci
Než si začnete zoufat nebo se vztekat, jak budete vyprávět ten 
který příběh dětem, čtěte příběh pro sebe. Většina příběhů 
totiž vypráví o nás dospělých. Čteme o vlastních zápasech 
a selháních, o našich problémech. Kdybychom naši zkuše-
nost přenášeli na děti, pak jim vnucujeme problém, který se 
jich netýká, nebo ho ještě nejsou schopny řešit. Můžeme ale 
příběh vyprávět tak, že jde o nás, že my dospělí v některých 
věcech selháváme, máme problémy, a proto takové příbě-
hy vykládáme – sdělujeme svoje zkušenosti, přiznáváme se 
ke klopýtání – a to může být pro děti užitečné.
V mnoha příbězích nadcházejícího roku se setkáme s pohan-
stvím, modloslužbou izraelského lidu, s klaněním se jiným 
bohům, modlám, svatyním – to není úplně snadno převodi-
telné do dnešní doby. Dejme si čas, abychom si formulovali, 
co je pro nás modloslužba dnes. Pamatujme, že k modlo-
službě sklouzává Izrael (tedy církev a jednotlivci v ní), není 
to „oni selhávající“, ale „my selhávající“. Problematické je 
také jednoduché ztotožnění jiných bohů s dnešními nábo-
ženstvími. Odpovědi hledejme spíše v životním stylu, který 
odporuje Bohu a ke kterému máme tendence.
Jestliže se snažíme o návaznost příběhů, můžeme využívat 
znovu a znovu obraz Božího lidu jako stromu, k jehož koře-
nům patří lidé vítězící i selhávající, lidé věrní i nevěrní. My 
pak jsme naroubovaná větev, která ze svých kořenů může 
brát sílu.
Dál přece nejdeme sami! Přeji vám hodně sil a Božího po-
žehnání na cestě „Od Samuele k Mesiáši“!

Marta Sedláčková

P. S.: Uvítáme ohlasy, nápady či připomínky k přípravkám 
na adrese marta.sedlackova@evangnet.cz.

Anketa
Chtěl(a) bys učit v nedělní škole? 
Proč ano? Proč ne?
26 odpovědí z Bystřice nad Pernštejnem, Daňkovic, Jihlavy, 
Křídel, Mokré u Soběslavi, Nové Vsi, Nového Města na Mo-
ravě, Prahy, Roztok u Prahy, Svitav, Třebíče a Zubří

• Určitě bych chtěl a moc by mě to bavilo, ale pochybuji 
o tom, že bych na to měl čas. Šimon, 14 let

• Učit v nedělní škole by mi rozhodně nevadilo, protože ráda 
pracuji s malými dětmi. Bohužel v našem sboru kvůli ne-
dostatku dětí není zřízená nedělní škola, ale pokud by byla 
ta možnost, ráda bych se této role zhostila. Petra, 18 let

mailto:marta.sedlackova%40evangnet.cz?subject=P%C5%99%C3%ADpravka%20pro%20ned%C4%9Bln%C3%AD%20%C5%A1kolu
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Nedělní škola v Třebíči – Co se nám daří
Co se nám v Třebíči daří na práci s dětmi a rodinami? Přede-
vším máme radost, že děti na akce chodí rády a v poměrně 
hojném počtu. Mají totiž dobrou partu a těší se, že se potkají. 
Děti bereme jako součást našeho společenství, patří sem, a tak 
se tu cítí dobře. A na kterých akcích se konkrétně setkáváme?

Nejenmaminky s dětmi
(jedenkrát měsíčně v sobotu odpoledne)
Z pravidelných shromáždění jsou asi nejúspěšnější Nejen-
maminky s dětmi. Na toto setkání na faře se netěší jenom 
děti, ale i maminky a  tatínci (posledně zmínění se ovšem 
většinou tiše vytratí probírat důležité záležitosti jinam…). 
Program je rozmanitý: biblické slovo a modlitba na úvod, 
pak děti vyrábějí cokoli k  tématu, hrají hry, opékají buřty 
na  farní zahradě apod. Nejvíc se asi těší na  přespávání 

na faře (dvakrát ročně), kdy se po běžném programu uloží 
na karimatky, zabubají do spacáků a koukají na pohádku, 
kterou jim promítáme na stěnu. Myslím, že je také hodně 
baví karneval, který děláme na jaře, a zdobení perníčků před 
Vánocemi. Na letošní rok máme na říjen a  listopad zamlu-
venou keramickou dílnu v Myslibořicích a Nejenmaminky 
s dětmi uděláme tam. Hlavním cílem bude výroba ozdob 
na vánoční strom do kostela.

Nedělní škola
(již 8.30 začátek v kostele, pak odchod na faru)
Letošním hitem a velkou motivací jsou smajlíci, které si děti 
lepí na papír s docházkou na nástěnce. K nedělnímu spo-
lečenství také patří oblíbené posezení při kávě a čaji, kdy 
dospělí povídají a děti řádí. Největší akcí nedělky je vánoční 

• Chtěla bych to dělat jako máma a Markétka. Někdy bych 
byla s dětmi venku, hráli bysme hry k příběhu, společně 
hráli divadlo a malovali. Debora, 7 let

• V nedělní škole bych asi učit chtěl. Baví mě komunikovat 
s mladšími dětmi, než jsem já, hrát s nimi různé hry atp. 
Já sám jsem nedělní školu moc nemusel, a tak bych jí chtěl 
udělat zábavnější a podle sebe. Matěj, 15 let

• Ano chtěla. Přijde mi dobré už i malé děti seznámit s Biblí 
a jejím dějem. Naučí se, co se v příbězích odehrává, a vět-
šinou je to hlavně hravou formou, což mi přijde super. 
Tereza, 13 let

• Já jo. Protože by mě bavilo učit děti (a  to by mi máma 
musela dát Bibli, abych věděl, o čem si máme povídat). 
Asi taky podle toho, jaký děti bych tam měl – jestli hodný, 
nebo zlobivý. František, 7 let

• Asi ne, protože už teď prokrastinuju a v dospělosti budu 
ještě víc, takže ve výsledku bych toho moc neměl vymyš-
lenýho a to malý děti potřebují. Jakub, 15 let

• Já bych tam chtěl učit asi tak od 13, protože jsem chtěl učit 
děti o Bibli a hlavně o večeři Páně, protože se mi moc líbí. 
A taky doufám, že tam budou moc hodný děti. Toník, 7 let

• Spíš ne, ale pokud bych už musela, nejspíš by to vypadalo 
jinak. Když jsem ještě chodila na nedělku, připadala jsem 
si hrozně malá a věci, které jsme tam probírali, mě nijak 
nezajímaly. A tak by nebylo od věci to změnit. Marie, 15 let

• Ano, protože mě to tam baví. Alice, 8 let
• Asi nechtěla, protože bych na to neměla nervy. Marie, 

14 let
• Docela ano, ale nemám zase tak dobré znalosti, přijde mi 

důležité šířit křesťanství mezi mladou generaci tak, aby 
mu rozuměli… Aspoň trochu… Veronika, 16 let

• Klidně bych byl učitelem nedělky. Baví  mě to tam. Učil 
bych děcka něco nového. Marek, 11 let

• Možná bych chtěl učit v nedělní škole, protože si myslím, 
že by mě to mohlo bavit. Jonatan, 15 let

• Nedělku bych učit chtěl, protože mě docela baví pracovat 
s dětmi. Taky protože si při tom sám zopakuji biblické 
příběhy a třeba si při jejich vyprávění všimnu věcí, kterých 
jsem si dříve nevšiml nebo jsem je nepokládal za důleži-
té. Také často samy děti mě mohou navést na myšlenku, 
která mě před tím nenapadla. Občas je to ovšem zkouška 
trpělivosti. Také příprava na některá témata nemusí být 
úplně jednoduchá, ale každopádně v nedělní škole bych 
učit chtěl. Šimon, 17 let

• No, tak chtěla. Protože, někdy mi nevadí, co děláš ty 
(mami), ale někdy mě to trochu nudí. Tak se těším, až 
budu to rozhodovat já, co se bude dělat. To pak bude lepší. 
Dorotka, 3 roky

• Nevím. Kdyby bylo potřeba, tak asi jo. Učit děcka – to mám 
po mámě. Aby něco uměly, to bych chtěl. Adam, 11 let

• Dokážu si představit, že bych se někdy zapojila do vyučo-
vání nedělky, přijde mi fajn pracovat s dětmi a zpracovávat 
jim příběhy zábavným způsobem. Noemi, 18 let

• Chtěl bych učit nedělní školu, protože bych si to chtěl 
zkusit, jestli bych to zvládl. Josef, 11 let

• ANO – ráda se věnuji dětem, je to dobrá zkušenost, mám 
hezké vzpomínky na doby, kdy jsem sama do nedělky cho-
dila a cítím vděčnost vůči svým učitelům. Mirjam, 20 let

• Ano, chtěla, protože mám ráda děti. Anna, 8 let
• Asi bych nechtěl, protože to neumím. Jonáš, 15 let
• Ne, chci být na bohoslužbách. Adam, 11 let
• Ne. Musela bych si připravit hodně materiálu, který budu 

při nedělce používat. Hana, 8 let
• Ne, necítím se na to. Převypravování biblických příběhů 

mi nepřijde zas tak smysluplné a k předávání hlubších 
úvah mají, myslím, lepší dispozice jiní lidé, s jasnějšími 
a zodpovědnějšími názory. Áron, 18 let

• Vyloženě nechtěla, ale nevadilo by mi to. Kdybych učila, tak 
by se mi to líbilo, protože máš radost, že ty děti něco naučíš 
o Bohu a o Ježíši a bavilo by mě učit děti. Ema, 11 let

Ptala se Ruth Šormová
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hra. Děti si v rámci přípravy kulis a kostýmů užívají jeden 
„vyráběcí“ víkend ve Smrku.

Mimořádné akce
Jednou za rok děláme cestu za pokladem. Letos to byl Poklad 
na Stříbrném jezeře a byť stříbrné jezero lehce zezelenalo, 
poklad na jeho dně stál za to. Navíc P. Maláč nad jezerem 
udělal lanovou skluzavku (viz foto vpravo), takže všichni 
doteď vzpomínají.

Děti mají také rády společný oběd na faře v rámci Rodinné 
neděle a výlet do Myslibořic na Rodinné odpoledne.

Dvě novinky
Vloni se nám podařily dvě nové věci, ze kterých máme radost. 
Děti se zapojily do akce Krabice od bot (Děti darují dětem 
k Vánocům) a přidaly se zpěvem 2 písní při Velikonočním 
a Vánočním prozpěvování (koncertu) k naší hudební skupině.

Eva Maláčová

Kreslení poslepu
Počet hráčů: libovolný
Pomůcky: šátek, papír a tužka pro každého
Doba trvání: do 15 minut
Hráči obdrží tužky a papíry, šátkem se jim zavážou oči a poté 
dostanou za úkol něco konkrétního nakreslit (zvíře, hrad, 
člověka, …). V závěrečné vernisáži hráči navzájem bodují 
svá dílka a vybírají nejlepší.

Dívej se do očí
Počet hráčů: dvojice – páry
Pomůcky: žádné
Doba trvání: 30 minut
Chlapcům se vylosují partnerky. Dvojice se postaví proti 
sobě a 30 vteřin se dívají sobě navzájem do očí. Pak jsou 
chlapci odesláni za dveře. Partnerky si sednou, odloží svoje 
boty do kufru a ten se dá na druhý konec místnosti. Boty se 
případně můžou jen tak naházet na hromadu. Chlapci se 
zavolají zpět a musí správně obout své partnerky. Není to 
ale tak jednoduché, protože nesmějí mluvit a boty se mohou 
nosit jen po jedné. Děvčata mohou jen vrtět hlavou. Kdo při-
nese nevhodnou botu, musí ji vrátit a přinést další. Vyhrává 

Hry a hrátky do místnosti

ten, kdo první obuje svoji partnerku. Hru není nutno hrát 
ve smíšených dvojicích. Na závěr se zeptejte, jakou barvu očí 
má váš partner? Víte to, aniž byste se znovu podívali? Poté 
můžete rozvinout diskusi o pocitech, které máme, díváme-li 
se někomu upřeně do očí po stanovený čas.

Dostihy
Počet hráčů: libovolný
Pomůcky: stužky, nůžky, židle
Doba trvání: 15 minut
Zúčastňuje se skupina hráčů, případně dva týmy. Vedoucí hry 
připraví tolik stužek, kolik je hráčů, širokých asi 18–20 mm, 
stejně dlouhých a přiváže je k opěradlu židle. (Budete-li hrát 
na týmy, může mít každý tým svou stužku, ale o to delší.) 
Hráči se postaví na konec napnuté stužky. Všichni dostanou 
nůžky a na znamení začnou stužky po délce rozstřihovat. 
Musí přitom dávat pozor, aby ji nepřestřihli. Kdo se pro-
stříhá nejdříve ke konci, vítězí. Kdo stužku přestřihne, je 
diskvalifikován. Závod lze ztížit tím, že na stužky uděláme 
pár uzlů, které je samozřejmě nutno rozvázat. Ohlídejte si 
kvalitu nůžek, aby nedocházelo k rozepřím a neregulérnosti 
dostihu. Hru můžete před zahájením okořenit sázkami.

vybrala a upravila Líza Svobodová
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Velikonoce v novoměstském sboru
V novoměstském sboru připravujeme o velikonočních svát-
cích dvě setkání určená zejména pro rodiny s dětmi. Dětské 
bohoslužby a následné hry pro děti na Velikonoční pondělí 
(jejichž příprava leží na bedrech faráře) a program na odpo-
ledne během Zeleného čtvrtku (který chystají učitelé nedělní 
školy). 
Odpoledne na Zelený čtvrtek jsme letos společně prožívali 
počtvrté. Každý rok se díváme na velikonoční události z jiného 
úhlu pohledu. Úplně poprvé se u nás toto setkání konalo díky 
faráři Richardu Dračkovi a jeho ženě Silvii během jeho vika-
riátu. Když jsme začali připravovat Zelený čtvrtek my učitelé, 
soustředili jsme se na příjezd Ježíše do Jeruzaléma, sehráli 
jsme dětem pašijové představení. Další rok jsme připomně-
li souvislost židovského Pesachu a křesťanských Velikonoc, 
ztvárnili jsme příběh odchodu Izraelců z Egypta. Pokaždé je 
však nejdůležitějším bodem našeho setkání společná Večeře 
Páně. Doufáme, že se tímto společným prožíváním dětem 
smysl a význam tohoto obřadu přibližuje.
Protože máme nad naším městem působivou dominantu Tří 
křížů, rozhodli jsme se, že letos vyrazíme s dětmi za každého 
počasí ven a projdeme si kousek cesty Ježíšova utrpení. Z toho 

důvodu jsme naopak tentokrát Večeří Páně začali. V přítmí 
a za světel svíček děti a rodiče zpívali, naslouchali faráři a po-
dělili se o chléb a víno. Poté museli poslepu projít kostelem – 
aneb Getsemanskou zahradou. Po připomenutí zatčení měly 
děti za úkol najít venku během cesty 30 Jidášových stříbrňá-
ků. Pak již zažívaly samé útrapy – musely jít kousek svázaní 
ve skupince, projít hlučícím davem, který volal po osvobození 
Barabáše, podlézat provázky, které byly různě vysoko (před-
stavovaly posměšky lidu). Kus cesty se musely vzájemně pře-
nášet. Přemýšleli jsme s dětmi, co při těchto událostech mohl 
Ježíš zažívat – strach, bolest, důvěru? Na poslední kousek 
cesty, kdy se nad námi tyčily Tři kříže, si každý, kdo chtěl, mohl 
najít na louce kámen a cestou ke křížům přemýšlet o nějaké své 
bolesti, trápení. Atmosféru prohlubovala hra na flétnu. Každý 
svůj kámen položil pod kříž. 
Ale protože ukřižování nevnímáme jako konec celého příběhu, 
ale vlastě jako začátek, zdůraznili jsme dětem naději. Spo-
lečně jsme s dětmi vysypali na zem obrazec ve tvaru kotvy  – 
symbolu naděje. Poté děti zhltly velikonoční perníčky a celí 
promrzlí jsme se vydali domů.

Daniela Šimková
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Exodus

Jarek Slíva
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O vyzutých botách
„Mojžíši … zuj si opánky, neboť místo, 
na kterém stojíš, je půda svatá.“ (Exodus 3)

Někdy je užitečné se v kostele vyzout. V nedělce sledovat, kam vedou stopy. Bosé nohy pomohou rozhodnout, kudy dál.

Co zůstalo v Mojžíšově stopě? Čím se zaplní ty naše? Půjdu, kam mě posíláš? Bůh říká: „Já budu s tebou.“

Jen biblické příběhy?
Děti dobře znají biblické příběhy, ale jen málo jsou schopny 
vztáhnout je ke svému životu. Jen menšina z nich má za to, že 
jejich oblíbený příběh má něco společného s jejich životem. To 
je střípek z výzkumu uskutečněném v roce 2002 mezi žáky 
4.  tříd ve  dvou německých městech (více o  tom ve  studii 
F. Krafta „Dítě, kde jsi?“). Často mi ta úvodní věta přichá-
zí na mysl a s ní otázky: Jak je to s našimi dětmi, v našich 
nedělkách či hodinách náboženství? Co děti slyší z našeho 
vyprávění biblických příběhů? Nejsou to pro ně jen příběhy 
z dávných dob, které jsou sice mnohdy velmi zajímavé, ale 
netýkají se jejich současného světa a toho, co prožívají? A na-
konec: Nebylo by vlastně bibličtější vyprávět příběhy nové, 
které vystihují záměr a ducha těch biblických? Napadá mě, 
co by třeba Ježíš říkal na to, že vyprávíme jeho příběhy pořád 
stejně a ještě k tomu v reáliích jeho doby. Vždyť právě on, když 
mluvil ke svým posluchačům v příbězích, metaforách, hádan-

kách, vycházel z  jejich současné zkušenosti, z  jejich otázek 
a prostředí, v němž žili. Ne, nemyslím si, že všechno se vyřeší 
tím, že jen vyměníme reálie (např. dělníky na vinici vyměníme 
za nezaměstnané na úřadě práce), i když to považuju za krok 
správným směrem – stále mám pocit, že při vyprávění nej-
víc času utratíme vysvětlováním, kdo byl kdo a jak to tehdy 
chodilo, jmény, místy, informacemi. Jde mi však ještě o něco 
jiného. Aby námi vyprávěné příběhy odpovídaly velkým otáz-
kám dětí: Kdo jsem? Odkud přicházím a kam jdu? Proč se věci 
dějí takhle? Na co se můžu spolehnout? Děti ty otázky mají 
stejně jako dospělí, jen je třeba nevyslovují stejně. Věřím, že 
biblické příběhy na tyhle otázky odpovídají. Zmíněný výzkum 
však napovídá, že se to většinou neděje samo sebou pouhým 
převyprávěním či čtením. Obvyklým řešením proto často 
bývá zkratka – dětem řekneme: „A vás se to přece také týká, 
určitě jste zažili něco podobného.“ Touto informací se ale ten 
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cizí příběh ještě nestane mým vlastním. Někdo zase zastává 
názor, že není nutné se tím nějak trápit, že je prostě třeba 
vytvořit dětem zásobárnu příběhů se vzory postav, jednání 
a postojů, které se jim později nějak propojí i s jejich životem. 
Nechci se s tou nejistou nadějí spokojit. Navíc pozoruji, že 
v mnoha případech znalost biblické dějepravy spíš vytváří 
imunitu před tím, aby pak příběhy skutečně promluvily. A já 
bych ráda, aby biblické příběhy mluvily už do dětských zku-
šeností, radostí i úzkostí, snů a představ. A zaujaly je pro Boží 
věci. Paradoxně tak někdy dětem vyprávím i příběhy nové, 
přesto věřím, že biblické.

Alena Tkadlečková

Jaká je vaše zkušenost?
Chápu Bibli jako záznam zkušenosti lidí, kteří žili v blízkosti 
Boha a v souhlasu s Bohem. Vyjádřili to, jak uměli. Nám 
jde taky o tu blízkost a souhlas. Ty chceme přiblížit i našim 
dětem. Když zůstaneme jen u toho prastarého vyjádření, pa-
radoxně tím právě dětem cestu k tomu zahradíme.
Jako kdybych chtěl vařit vepřové na pivě a držel se přesně tex-
tu Rettigové (z 19. století, nesrovnatelně mladšího než Bible): 

„Pokrájej mladé vepřové maso na kousky, vlož je na kuthánek, 
osol, dej na dvě libry masa kávovou lžíčku kmínu… a nalej 
naň dva žejdíly piva… dej trochu květu…“ Ta slova psaná 
kurzívou už dnes neznáme, nevíme přesně, co to je. Historik 
gastronomie to zjistí. Ale běžný člověk když podle toho bude 
vařit, asi to netrefí a uvaří něco jiného než mínila Rettigová.  
Je potřeba přeložit to do jiných slov, abychom uvařili stejný 
pokrm jako Rettigová.
Tak, myslím, musíme překládat evangelium do  jiných slov 
a příběhů, abychom se dostali ke stejné blízkosti Bohu a sou-
hlasu s Bohem. Ovšem, musí nám krýt záda nikoli historik 
gastronomie, ale biblista, který vyzkoumá, co to tehdy zna-
menalo. Jinak by se z teologie stala skazkologie.

Ivan Ryšavý

Všechno je to pravda. Biblické příběhy mohou být pečlivě 
a přesně převyprávěny, a přesto jdou dětem jedním uchem 
tam a druhým ven. Snadno se to může stát i nám farářům, 
tak jako v tomhle příběhu:
Parašutista se při nočním seskoku na nepřátelské území na-
prosto ztratí, padák se mu zachytí v koruně stromu, nůž mu 
upadne, a tak tam bezmocně visí až do rána. Najednou vidí 
pod sebou kráčet muže. Parašutista chvíli váhá, ale pak se 
odváží polohlasem zavolat: 

„Haló, pane, kde to jsem?“ 
Muž vzhlédne překvapeně vzhůru a  odpoví: „No přece 
na stromě.“

„A nejste vy farář?“ zeptá se parašutista.
„Jak jste to poznal?“ řekne ten muž, zjevně potěšen.
„No, říkáte mi sice pravdu, ale je mi to houby platný.“

Co s tím? Nejspíš je to vůbec to nejtěžší. Nemám na to žádný 
jednoduchý recept. Sám pro sebe jsem si sepsal několik bodů, 
které by vám možná mohly být k užitku:
1. Uvědomit si, o co jde. Jde o  to, aby děti příběhy dobře 
znaly, nebo spíš o to, aby se jich ta vyprávění nějak dotkla?

2. Naslouchat sobě v rozhovoru s příběhem – co se dotýká 
mě? Jak ten příběh ovlivňuje mě samého? V  jaké životní 
situaci jsem si na něj vzpomněl?
3. Pečlivě naslouchat dětem. Klidně část náboženství věnujte 
rozhovoru o  tom, co děti prožívají, jak se mají, co je trápí, 
čím procházejí, na co se těší, za co jsou vděčné, jak to mají 
se sourozenci, s rodiči atd. Určitě vás napadne ještě spous-
ta dalších možností. Když přijdou děti s nějakým vlastním 
nápadem, nezameťte ho pod koberec i když se vám nehodí 
do pečlivě připravené hodiny.
4. Hledat a aktivně využívat obměny, jiné metody:

• Divadlo – nemusíte hned nacvičovat vánoční hru. Při-
dělte roli, nechte děti promluvit za postavu. Ostatní se 
jí můžou ptát – co cítí, proč jednala takhle, čeho se bála 
atd. Kde je soud, zkuste uspořádat soudní tribunál, k pu-
tování uspořádejte výlet, k jednání s králem doneste ko-
runu, zkuste, jak by o události referovaly dnešní zprávy, 
vystrojte hostinu atd.

• Zkuste vymyslet, jak by to ještě mohlo jinak dopadnout – 
např. jakými způsoby mohl zareagovat otec navracející-
ho se marnotratného syna.

• Zkuste některou ze „zážitkových metod“ – u nás v sou-
časnosti frčí Franz Kett – jsou na to často celé knihy.

• Zkuste čmárat do textu (s většími dětmi) – stačí si pří-
běh vytisknout a je možné do něj dělat značky – např. to 
se mi líbí, s tím nesouhlasím, tomu nerozumím – a pak 
o tom mluvit.

• Vymyslete a zahrajte, jak by se příběh mohl odehrávat 
v dnešních kulisách.

• Pozvěte člověka se zkušeností – otroctví, závislosti, vy-
jednavače, vojáka, slepého, …

• Zkuste vlastní zkušenost – např. v příbězích o uzdravení 
posaďte děti na  invalidní vozík a nechte je, ať si zkusí 
pár maličkostí, jako je něco přenést nebo otevřít dveře 
a překonat práh; v příbězích, kde hraje roli trpělivost, 
je nechte něco trpělivě tvořit a pak na to sáhněte; v pří-
běhu o dělnících na vinici je zkuste odměnit za nějakou 
činnost podle „nespravedlivého klíče“ atd. 

• Vytvořte koláž ze současných obrázků, složte písničku 
nebo báseň.

5. Najít si doplňkové aktivity na webu katecheze.evangnet.cz 
nebo v nějaké knížce nakladatelství Portál. Sdílejte nápady 
navzájem mezi učiteli nedělní školy, ty použitelné zapisujte.
6. Nebýt vůči textu slepý. – Hledejte to, čím vás štve, co 
ve svém výkladu máte tendenci vynechat nebo uhladit a tvr-
došíjně se ptejte: „Proč mi to vadí? A co s tím?“ – Často tam 
člověk najde to nejcennější.
7. Netrápit se tím, že se něco nepovedlo. Nevíme, co z toho 
osiva, které rozsíváme, kdy, kde a jak vzejde. Navíc zážitek 
církve vzniká už tím, že se setkáváte, jak spolu jednáte, co 
zažijete.
8. Pozvat k tomu Pána Boha. Je to přece nakonec o něm. A je 
to on, kdo dává, že se nás něco dotýká a mění nás.

David Nečil

Jaká je vaše zkušenost? Jak s biblickými pří-
běhy zacházíte? Jaké je vaše řešení pro to, 
aby promluvily?

http://katecheze.evangnet.cz/
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Rozhovor
s Martinem Balcarem (40)
Celý život žije v Praze. Po vystudování Filosofické fakulty Uni-
verzity Karlovy, oboru sociální práce, pracoval nejprve jako 
ředitel Nadace Divoké husy, odkud přešel na stejnou pozici 
v Lince bezpečí. Několik let působil na ústředí Diakonie ČCE. 
Dnes pracuje v Amnesty International a dobrovolně se podílí 
na činnosti Střediska humanitárních služeb Diakonie ČCE. 
Je ženatý a má dvě děti – 12 a 14 let.

Co vše je dle Tvého názoru virtuální svět?
Začnu z druhé strany. V reálném běžném světě jsou naše kon-
takty a komunikace skládány z řady vjemů. Nejde jen o to, „co“ 
říkáme, ale taky „jak“ to říkáme. Jak se u toho tváříme, voníme, 
jak u toho „mluví“ naše tělo. V reálné komunikaci jde o řadu 
kontextů. Sdílení je celistvé. Virtuální svět nám dovoluje dale-
ko více „hrát“ a „tvořit“ náš obraz. Takového našeho avatara. 
Vše může dojít až do chvíle, kdy ani sám člověk někdy neví, co 
je ještě reálné a co už virtuální. Tedy konkrétně: virtuální je to, 
co „mluví za mě“. Můj profil na sociální síti, má videa, moje 
komunikace bez mé fyzické přítomnosti.

Lze tedy mluvit o určitém obrazu mě samého? Respekti-
ve těch, na které ve virtuálním světě narazím?
Ano, je to obraz. Ono virtuálně jde být i fyzicky, ale skrýt se 
do klasického virtuálního světa umožňuje vytvořit docela nový 
obraz člověka a dokonce mu i věřit. Extrémem je situace, kdy 

„Googlu věřím víc než sobě“. Problém je i v tom, že virtuální 
svět vytváří v mnoha lidech pocit zvláštního bezpečí. A přitom 
je to přesně naopak.

Docela rychle si při přemítání o virtuálním světě narazil 
na slovo „problém“. Co je tedy největším nebo největší-
mi problémy virtuálního světa?
Na prvním místě bezpečnost. A pak důvěra ve virtuální svět, 
která vede k tomu, že lidé o sobě napíší či sdělí víc, než chtějí, 
či se dokonce následky takového jednání dostávají do těžkých, 
až tragických životních situací. Nejohroženější skupinou jsou 
v tomto jednoznačně děti.

Virtuální svět tedy navozuje falešný pocit bezpečí?
Sám o sobě ne, ale vytvářejí ho ti, kdo různé aplikace a progra-
my nabízejí. Každý z nás, kdo používáme virtuální komunikaci, 
je především zákazník, který se vyplácí ne tím, že něco platí, 
ale že přijímá reklamu. Proto nás každý „chce“. Abychom uží-
vali jeho službu. Neříkám, že nám virtuální svět nemůže slou-
žit, je však třeba být opatrný. Platí zásada: Co jednou napíšu 
a odešlu do virtuálního prostoru, už je někde navždy uloženo 
a může to někdo kdykoliv vytáhnout. V tomto není cesty zpět. 
Ani pečlivým smazáním. Ať jde o texty, fotky či videa.

Vidíš větší nebezpečí v tom, co my sami do virtuálního 
světa „odesíláme“, nebo v tom, co z něj „přijímáme“?
Aby někdo přijal, musí jiný vyslat. Virtuální svět uvolnil stavi-
dla tomu, co je v komunikaci tabu. Umožňuje volnou soutěž 
v tom, že může kdokoliv cokoliv psát, sdílet, natáčet, fotit, … To 
je samo o sobě dobře, každý má stejnou příležitost. Na druhou 

stranu jsme zahlceni neu-
věřitelným množstvím in-
formací, ze kterých je třeba 
umět vybírat. Třídit je. Ovšem, 
to nás nikdo neučí. Informace 
není znalost, cesta ke znalosti je 
dlouhá. Jenže mnoho lidí považuje kaž-
dou informaci za znalost či pravdu. Nejty-
pičtější názor v tomto je: „Na internetu psali…“

Lze říci, že největším ohrožením dětí ve virtuálním světě 
je zejména jejich důvěřivost?
Děti, ale i dospělí, vůbec nedomýšlejí, jak jsou virtuální sys-
témy propojené – kdo uvidí mé fotky, co vše se o mně ví, kdo 
kde umístil mou fotku, kde mě kdo natočil. K tomu je třeba 
dodat, že dnes lze, bez jakýchkoliv problémů, stáhnout během 
pár vteřin materiál jakéhokoliv typu. Kromě chronicky zmi-
ňované pornografie jde o sledování extremistických stránek, 
videí s různou násilnou tematikou, nenávistí apod. Bohužel 
před tímto řada rodičů zavírá oči, nebo o tom neví, což však, 
bohužel, není omluva. Jako rodiče se o toto zajímat musíme.

Jak to funguje u vás doma? Co Tvoje děti a jejich zasaže-
ní virtuálním světem?
Netvrdím, že vše děláme dobře. Ale protože jsme se ženou 
oba sociální pracovníci a protože jsem měl možnost praco-
vat na Lince bezpečí, snažíme se vychovávat děti bez jakých-
koliv tabu. O všem se s dětmi bavíme a děti ví, že neexistuje 
nic, o čem s námi nemohou mluvit. Někdy to je složité, ale 
máme takový vztah, že se děti nebojí zeptat. A ptají se. Ob-
čas se ptáme i my a zdá se, že to funguje. Když syn před pár 
lety narazil na webu poprvé na pornografii, mluvili jsme 
o tom velmi dlouho. To mu bylo tak 12 let a  jsem dodnes 
rád, že první přišel a  informace měl první ode mne a ne 
jenom od kamarádů.
Takže mé děti na  internet mohou. Jsme ale dohodnuti, že 
známe hesla k jejich účtům na facebooku, byť jim do ničeho 
nelezeme. Zároveň se jim ale snažíme vysvětlit a společně 
dohodnout, že není třeba dávat na web žádné své fotky. A taky 
s nimi mluvíme o tom, co je a není dobré o sobě a druhých psát.

Takže zásadní rada zní: mluvit, mluvit, mluvit?
Ano, je to těžké a někdy až hodně otevřené. Ale platí, že když 
nebudu mluvit já, děti to budou řešit jinde. A netajím se tím, 
že chci být jejich primární vzor.

A poslední otázka: Co tě přivedlo k tématu virtuálního 
světa a objevování jeho nebezpečí? Zkušenost, práce?
Před lety jsem začal pracovat na Lince bezpečí jako ředitel 
a jedním z velkých projektů byla pomoc dětem se zvládáním 
nástrah virtuálního světa. Uvědomil jsem si, jak jsou děti 
v tomto světě ohrožené, byť tento svět sám o sobě špatný není. 
Je to prostě jenom prostředí, které je prostředkem k cíli, ale 
bohužel se sám o sobě cílem často stává a pozná se to podle 
toho, že člověk „chce být na internetu“ i když neví proč. Tohle 
utopení se v  internetu je past. Důležité je zůstat sám sebou 
a virtuálnímu světu neotročit a přehnaně nedůvěřovat.

Děkuji za rozhovor.
Ptal se Miki Erdinger 
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Byla valná hromada…
… a sešlo se na ní 13 členů a zástupců sborů. Mimo jiné tu 
padla otázka, zda jsme s dosavadní činností Bratra Kálefa 
spokojeni – většina se shodla na tom, že současné množství 
aktivit odpovídá našim možnostem a silám a případné roz-
šíření činnosti je závislé na aktivitě a chuti spolupracovníků. 
Těch má Kálef významné množství a moc si jejich dobrovolné 
práce váží. Minulý rok byl pro Kálefa příjemný i z hlediska 
zlepšeného finančního zázemí, díky získaným dotacím a da-
rům mnohých z vás mohl obnovit své táborové vybavení 
a podpořit společné akce. Valná hromada také zvolila na další 
dva roky nový výbor, jeho členy jsou: Anna Pořízová z Tře-
bíče, Ilona Mužátková ze Sázavy, Jaroslav Buchta a Daniel 
Šimek (oba z Nového Města na Moravě) a Jan Tkadleček 
z Jihlavy. Náhradníky byli zvoleni Olga Novotná z Horních 
Vilémovic a Miki Erdinger ze Sněžného. Z výboru odešla 
Ruth Šormová, Líza Svobodová a Jakub Liška – všichni tři 
darovali Kálefovi spoustu své energie a výrazně do jeho po-
doby vtiskli něco ze sebe. Za to moc díky! A věřím, že tím 
jejich spolupráce s Kálefem nekončí.
Podrobnou zprávu o činnosti i hospodaření včetně zápisu 
z rokování najdete na našem webu, nahlížet můžete i do ban-
kovního účtu, který je od nynějška veden jako transparentní. 

Jan Tkadleček

Zlatá horečka 
na Vaklondike 

 

V potoce objeveno netušené množství zlata! 

Zástupy dobrodruhů míří na západ Vysočiny! 
 

 

 
 
 

Kdy: sobota 4. června 2016 
Co: divoký západ, zlato, country večer 

Kde: tábořiště Valkounov u Moravče 

GPS: 49.4020700N, 15.0896514E 

Pro koho: pro děti i dospělé 

Info: 605276984 
 

Na akci spolupracují: YMCA J.H. (skupiny 
Vaklondike a Doubci), sbor ČCE Moraveč a obec 

Moraveč. 

Mami, tati! Kde jste?
Rodinné odpoledne přibližující dětem životy 
vrstevníků, kteří prchají ze zemí zmítaných 
válkami. Kromě fyzického vyčerpání, podchla-
zení a podvýživy mnozí z nich přichází o to 
nejcennější. Ztrácí se svým rodinám a potulují 
se sami. Potřebnou péči, ochranu a asistenci 
při hledání rodinných příslušníků se snaží 
nabízet UNICEF. Protože jsme se rozhod-
li, že částí výtěžku z adventního jarmarku 
tento projekt podpoříme, setkáme se v neděli 
22. 5. od 15 h, abychom se s tímto tématem 
(a vůbec i organizací UNICEF) interaktivní 
formou seznámili.

Daniela Šimková
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Paráda, pirueta a otočka s mečem v ruce. Ohnivý déšť z nebe a čarodějčin pla-
menný pohled. Bojový křik ještě bojovnějších trpaslíků, ale i něžné drnkání mi-
lostných balad na loutnu v krčmě na rozcestí. Ať už jste táborníci z posledního 
běhu pro starší, nadšenci do fantasy světů, nebo jen náhodní kolemjdoucí: pojďte 
a nebojte se do té hospody vstoupit, objednejte si žejdlík piva a hlavně – zahrajte 
si s Kálefem na zaklínače!

Zaklínač – Dobrodružná hra

Ano, slyšíte dobře: na zaklínače. Na ty vědmáky, co chodí světem plným elfů, mocných 
králů či tajemných čarodějů a všechny je se svým stříbrným mečem v ruce chrání 
od topivců, bazilišků nebo vlkodlaků. Na ty, kteří berou od rychtářů zakázky, vydá-
vají se do lesa a stopují obludy, které pojídají sedláky. Na ty, kteří dělají svět lepším 
místem pro život.
V této hře tomu není jinak: dostáváte úkoly a plníte je. Za svoje udatné činy vyděláváte 
peníze, učíte se novým schopnostem nebo získáváte zapomenuté recepty na lektvary. 
Pomáháte lidem a ti vám za to dávají vítězné body. No a kdo jich má na konci nejvíc, 
ten samozřejmě vyhrává.
Že to zní jako parádní dobrodružství? Kálef souhlasí. A co teprve když vám řekne, že tohle 
je jen zlomek celého příběhu, který nad hracím plánem můžete zažít! Hrát si na zaklínače 
Geralta je totiž sice prima, ale co takhle raději na čarodějku Triss? Nebo trpaslíka Yarpena 
Zigrina? Či rovnou na slovutného barda Marigolda? Ano, to vše je možné – 4 postavy, každá je 
specifická tím, co umí a jak se světem protlouká. 
O Geraltovi již víme, co ale ti ostatní? Tak tedy ve zkratce: Triss místo mečů raději šlehá blesky a čaruje, 
Marigold spoléhá na svůj výmluvný jazyk a šarm, zatímco Yarpen se do všeho vrhá po hlavě i se svými 
trpasličími kumpány. Každý hrdina má svoje unikátní schopnosti a způsoby, jak být nejlepší a vyhrát.
Co z toho všeho plyne? Pro Kálefa jediné: vybrat, za koho hrát, vzít úkol od nějakého pocestného, vnořit se do víru 
dění a prožít dobrodružství jako od Andrzeje Sapkowského (který ve svých knihách celý svět zaklínače Geralta vymyslel). 
Víc již Kálef prozrazovat nebude a nechá to na vás. 
Pro starší táborníky z minulého roku doporučení: jestli se chcete vrátit do atmosféry táborových dnů, nasaďte na krk svůj 
zaklínačský medailon a běžte si zahrát. Pro všechny ostatní: jestli chcete kouzlit, šermovat a vyprávět hrdinské příběhy, běžte 
si zahrát také.

Kálef hodnotí: šest kuliček hroznů z 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 970 Kč
počet hráčů: 2 až 4
časová náročnost:

60 minut
doporučený věk:

od 10 let
možnost dokoupit

rozšíření: ne



Nové Město na Moravě

Třebíč

Pelhřimov
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Pozvánky Bratra Kálefa do vašeho kalendáře
· sobota 3. září:
 Seniorátní setkání učitelů NŠ v Jihlavě

· neděle 18. září:
Seniorátní setkání všech generací v Novém Městě na Moravě
téma: Mezináboženský dialog



facebook.com/bratrkalef

Exodus

Vánoční hra 2015

Kálefova bašta

O vyzutých botách

Jen biblické příběhy?

Králové a proroci

Rozhovor s Martinem Balcarem

Byla valná hromada…

Pozvánky na různé akce a letní tábory

Anketa: Chtěl(a) bys učit v nedělní škole?

Kálef hodnotí deskové hry – Zaklínač

Hry a hrátky do místnosti
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Nedělní škola v Třebíči – Co se nám daří?

Velikonoce v novoměstském sboru
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