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Ahoj všichni! 

Bratr Kálef se v tomto čísle na sklonku roku ohlíží 
za tím, co všechno letos prožil – a bylo toho hodně. 
Má radost z toho, že mohl podpořit tradiční i nové 
aktivity, že mu nechybějí spolupracovníci a  mohl 
je doprovázet při jejich snažení. V úvodním článku 
nabízí k přemýšlení zhuštěnou přednášku z nedáv-
no proběhlého celocírkevního setkání. V rozhovoru 
představuje novou tvář ze  staršího tábora, odhalí 
také, co se skrývá za  novinkou zvanou rodinný 
tábor. V  recenzi upozorňuje na  zajímavé knihy. 
V  anketě přináší vaše názory, tlumočí pozvánky 
ze sborů. K tomu všemu vybírá ze spousty fotografií. 
A  doufá, že tím vším vám přináší novou inspiraci. 
Tak příjemné čtení! 

Jan Tkadleček

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. Tkadleček)

Adventní a vánoční pozvánky do sborů · 2 · 15

2 · Kálefova bašta (recept na dobrý skutek)

Dítě v postmoderní době (L. Muchová) · 3

4 · Anketa: Dítě v nedělní škole s rodičem?

Můžou se hrát v nedělce karty? (J. Tkadleček) · 5

6 · Fotovzpomínka na Den rodiny (J. Tkadleček)

Na mé vlastní ježčí oči (Ježek z Fryšavy) · 6

7 · SSVG v Novém Městě na Moravě? (M. a E. Mrózkovi)

Knižní inspirace pro malé i velké (D. imková) · 8

9 · Rodinný tábor Bratra Kálefa (D. imková)

Tábor Bratra Kálefa s Karlíkem a čokoládou (J. Ženatý) · 10

11 · Stavba železnice v čerstvých Spojených státech (Bonnie)

Ohlédnutí za letním táborovým řáděním (rozhovor) · 12

14 · LeSeM 2016 (T. Bednaříková)

Podzimní dřevobrigáda (Black) · 15

Adventní a vánoční 
pozvánky do sborů I

Velké Meziříčí – Husův dům

26. 11. ve 14 h adventní dílna
27. 11. v 15 h dětská benefice
18. 12. v 9 h dětská vánoční slavnost
24. 12. ve 14 h štědrodenní nešpor
31. 12. v 17 h silvestrovské posezení
1. 1. 2017 v 16 h koncert skupiny Kuspokon
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Jsme křesťané a snažíme se křesťansky vychovávat a vzdělá-
vat své děti. Na první pohled bezproblémová a logická věta. 
Výchova však není děj, který by se odehrával ve skleníku. 
Naše děti i my sami žijeme ve společnosti. Již dlouho to 
není společnost křesťanská. Její charakter bývá popisován 
pomocí zcela jiných přídavných jmen. Vyjmenujme alespoň 
některá:
Společnost „masová“ – Anna Arendtová tak nazývá kulturu, 
ve které převládá orientace na praktický život a materiální 
hodnoty. Člověk už neusiluje o to být autentickým člověkem, 
ale mít správné věci, informace, názory. Celebrity a  jejich 
životní lapálie jsou veřejným majetkem, jsou stavěny na úro-
veň božstev.
Společnost „pluralitní“ – jejím základním vyznáním je růz-
nost a jinakost jak celých skupin, tak jednotlivců. Pluralitní 
stát nesmí určovat svým občanům například ani prostřed-
nictvím svých institucí, co by se mělo stát smyslem jejich 
života, ani aby se v určitých dnech postili, protože to pře-
depisuje určité náboženství, ani aby vstupovali do pevných 
partnerských vztahů nebo naopak do partnerských vztahů 
bez uzavření manželství. Z  této neutrální role státu však 
plyne určitý problém: jak určit „morální minimum“, které 
by uznávali všichni?
Společnost „individualistická“ – podle Ch. Taylora respek-
tuje taková společnost právo každého člověka zvolit si sám 
svůj vlastní způsob života, rozhodnout se podle svého vlast-
ního svědomí, jaká přesvědčení vyznávat, určit si svobodně 
podobu svého života v celé škále způsobů, které byly jeho 
předkům nedostupné. Tato práva jsou chráněna právními 
systémy této společnosti.
Společnost primátu „instrumentálního rozumu“ – podle 
téhož autora – spočívá v druhu racionality, kterou používá-
me, když neustále vypočítáváme nejekonomičtější využití 
prostředků pro nějaký účel. Měřítkem úspěchu je maximální 
užitečnost. To je hledisko náležející do světa ekonomického 
podnikání. V životě současného člověka se však šíří i do ob-
lasti našich osobních životů. Vede také člověka k tomu, že 
se svěřuje technologiím (levným a účinným) i v situacích, 
které vyžadují zcela jiná kritéria (např. v péči o staré a ne-
mocné a umírající či o zemřelé). Z našich životů se tak vytrácí 
souznění, hloubka a bohatost mezilidských vztahů. K tomu-

Dítě v postmoderní době
aneb

Jak křesťansky vzdělávat děti v současné společnosti?

to způsobu života jsme tlačeni mocenskými mechanismy 
společenského života, takže se občas dopouštíme jednání, 
se kterým bychom jinak nesouhlasili (úředník, který je nu-
cen plnit pracovní směrnice: v zájmu úspor odebírá – nelid-
sky – invalidní důchod lidem, kteří se evidentně nemohou 
ucházet o pracovní místo z důvodu své nemoci). Paradox-
ně je důsledkem těchto skutečností fakt, který se projevuje 
na celospolečenské a politické rovině: instituce a struktury 
industriálně-technologické společnosti silně omezují naše 
volby a nutí jak skupiny, tak jednotlivce k tomu, aby dávali 
ve svých rozhodnutích přednost „instrumentálnímu rozu-
mu“, jakou by mu za jiných okolností prostě nedávali, a to 
zejména v situacích morálních voleb.
Jak křesťansky vychovávat děti a mladé lidi v této – křesťan-
ství odcizené – společnosti?
Několik zásad:
• Umožněme dětem a mladým lidem, aby vyprávěli o svých 

životních zážitcích, zkušenostech, otázkách, problémech, 
ale i radostech, dříve, než jim předložíme učení katechismu.

• Hledejme spolu s nimi biblické příběhy, v nichž dává Bůh 
lidem odpověď na různé životní situace, které se těm sou-
časným v něčem podstatném podobají – vyvolávají obavy 
a úzkosti, nebo jsou výrazem dlouhého hledání a bloudění 
či radosti, oslavy apod.

• Dopřejme jim, aby s biblickými texty a obrazy pracovali 
o samotě, aby o nich přemýšleli, meditovali – a nemuseli 
o těchto svých myšlenkách hovořit s ostatními.

• Vyzvěme je, aby své zkušenosti se setkáním s biblickým 
textem ztvárnily do příběhů, scénářů, obrazů – a sdíleli 
je s ostatními.

Zkrátka pomozme jim, aby se součástí jejich životního 
příběhu s Bohem staly i příběhy, které prožívají uprostřed 
současné masové, individualizované a pluralitní společnosti.

Ludmila Muchová, kresby Dita Novotná
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Anketa
Otázka: Někdy se stává, že velmi 
malé dítě je ochotné jít do nedělky 
jen v doprovodu rodiče. Jak to řešit?

Odpovědi – Třebíč:

• Pokud jsou ochotní do nedělní školy jít i maminka či tatí-
nek dítěte, je určitě lepší volbou, když rodič dítě dopro-
vodí, než kdyby museli zůstat v kostele, kde by dítě rušilo 
a maminka/tatínek (případně kolemsedící) by z bohoslu-
žeb stejně nic neměli.

• Těžká otázka, ale přijde mi, že není žádný problém, aby 
rodič s dítětem do nedělky šel.

• Dcera se bála a  styděla. Párkrát jsme jí doprovázeli 
a po deseti minutách jsme mohli odejít. Naštěstí má v ne-
dělce staršího sourozence. Jinak by tam sama nevydržela 
a zkoušeli bychom to, až by byla starší.

• Řešila jsem to jen párkrát, nechala jsem je jít klidně s ro-
dičem, pokud se za chvíli mezi ostatními dětmi „otrkalo“, 
rodič odešel, pokud ne, zůstal rodič až do konce. Většinou 
šlo už příště bez obav samo.

• Pokud chceme, aby se dítě postupně zapojilo do NŠ a je 
ostýchavé, budeme muset nějakou dobu počítat s dopro-
vodem rodičů. Většinou se časem děti přestaly bát a cho-
dily už samy. Jinak jsem se snažila maminky zapojit při 
zpívání.

• Do nedělky jsem dítě párkrát doprovázela, ale jen jsem ho 
usadila a odešla jsem. Výhoda je, že tam mají příbuzné. 
Mladší dítě tam zatím nechce chodit, tak počkáme, zatím 
ho do NŠ doprovázet nebudu, využívám místnost s hrač-
kami, kde mám možnost slyšet kázání.

• Většinou doprovod s dítětem netrval dlouho. Je dobré, 
když se rodič snaží, aby se dítě postupně naučilo být v ne-
dělce samo, ale chce to čas. Pokud tam nemá staršího 
sourozence, bylo by dobré, kdyby se mu nějaké dítě sna-
žilo pomoci, vzít ho za ruku a sedět vedle něho. (Pokud je 
někde více rodičů najednou, asi to působí rušivě. Bylo by 
dobré, kdyby se mezi sebou domluvili, ti co se znají a šel 
jen jeden z nich).

• Starší dcera začala chodit do NŠ až ve čtyřech letech a to 
se už tolik nestyděla. Při bohoslužbách jsme na kázání 
využívali místnost s hračkami, kde je zaveden reproduk-
tor. Do nedělky jsme ji nedoprovázeli. Mladší sourozenci 
začali chodit do NŠ ve třech letech, ale měli oporu u star-
šího sourozence.

• Momentálně svoji tříletou dcerku do NŠ doprovázím. Je 
ostýchavá a bojí se. Potřebuje získat pocit jistoty a důvěry. 

Chci, aby se do nedělky těšila a také postupně poznávala 
ostatní děti. Ze začátku sedíme vedle sebe, ale postupně 
se vzdaluji na druhý konec místnosti. Zatím dcera vše jen 
tiše pozoruje.

• Do nedělky jsme dítě doprovázet nemuseli, ale šlo tam až 
v pozdějším věku, kdy zvládlo být samostatné.

Odpovědi – Sázava a Žďár:

• Tento problém je u nás velmi aktuální. U každého z našich 
dětí jsem to musela řešit. Zpočátku jsem chodila s dítě-
tem, což dle mého není řešení. Zvykly si na to a požado-
valy stále. Tak jsem jim potom dala na vybranou, buď 
jít do nedělky, kde si budou povídat, zpívat, malovat, …, 
nebo sedět se mnou v tichosti v kostele. Vybraly si kostel 
a dodnes sedíme spolu v lavici ☺… Teď mě čeká řešení 
tohoto problému potřetí ☺.

• Nemám s  tím problém ani jako učitelka nedělní školy 
a nevadilo mi to ani jako rodiči.

• Myslím si, že to není problém, aby šel rodič s dítětem.
• Pokud dítě nemá staršího sourozence, tak bych doprovo-

du rodiče nebránila.
• Nebál bych se přibrat do nedělky i jeho rodiče. Ze zkuše-

nosti z náboženství vím, že je to poněkud stresující pro 
toho, kdo nedělku vede, ale otevírá se tím možnost, aby 
v brzkém budoucnu bylo dítě samostatné a do nedělky šlo 
i bez rodiče. Předpokládám ovšem, že rodič bude „pasiv-
ní účastník“. Tedy že bude, podle možností, buď sedět 
stranou, anebo s dítětem a bude ho motivovat k aktivní 
účasti na programu.

Odpovědi – Jihlava:

• I rodiče by se mohli nedělky účastnit spolu s dítětem, ale 
je pravda, že mnozí učitelé jsou tou účastí rodičů vyvedeni 
z míry a mají pak trému. Ale já třeba s tím nemám problém 
a dokonce se snažím i rodiče zapojit a vyzvu je k nějaké 
pomoci. To záleží na situaci. Zdá se mi, že učitelé nedělky 
by si na to měli zvyknout a přijmout to jako fakt.

• Nevadí mi přítomnost dalšího rodiče v nedělce. Naopak, 
jsem vděčná za pomoc.

• Jako učitel nedělky nemám s přítomností jiného rodiče 
problém. Rozhodnutí dítěte respektuji a  nesnažím se 
ho přemlouvat. Dětem mnohdy stačí jen pocit, že je mu 
nablízku někdo blízký a spolupracují lépe. Navíc, někdy 
může být přítomnost dalšího rodiče i přínosem. Sama 
jsem možnost být přítomna jako rodič již využila. Do prů-
běhu nedělní školy jsem ale nijak nezasahovala. Zapojila 
jsem se až v samotném závěru, kdy některé malé děti chtě-
ly pomoci s úkolem při ručním vyrábění.

• Beru NŠ jako otevřené společenství pro kohokoli, kdo 
chce prožít nedělní bohoslužby, ale podmínky v kostele 
nejsou momentálně vhodné pro jeho situaci. Za rodiče, 
kteří respektují, že NŠ je jen jinou formou bohoslužby, 
jsem vděčná – všem nám společně jde o to zaslechnout 
Slovo. Tito rodiče citlivě pomáhají a sami se nechávají 
oslovit. Problémy vznikají, když si nevyjasníme, oč tu běží, 
a rodič ten prostor bere třeba jako hlídárnu, hernu nebo 
kavárnu…
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Tak trochu jiné karty, než jsou ty na mariáš, žolíka či jiné hry, 
přivezla do Jihlavy na tradiční seminář pro učitele nedělky 
Daniela Bednaříková, katechetka z Miroslavi. A rovnou si 
s námi zahrála. Speciální karty použila jako zajímavou pomoc 
k rozhovoru nad různými aspekty víry i nad otázkou, co je 
vlastně nedělka a jakou ji chceme mít. A rozhovoru to opravdu 
pomohlo. Obrazové karty Rainera Oberthüra rozhodně do-
poručuju. Pomohou vám s dětmi i dospělými hledat odpovědi 
i na ty nejnesnadnější otázky, na něž často slova nestačí. 
Dobrou atmosféru setkání však navodila už ukázka jedné ne-
dělky na téma Díkčinění v podání Ilony Mužátkové a ozdobila 
ji i zajímavá diskuze moderovaná supervizorkou Martinou 
Přibylovou – o tom, čím žijí dnešní děti, jak zdravě naplňovat 
jejich potřeby, s jakými přístupy máme zkušenosti.

Jan Tkadleček

Setkání učitelů nedělní školy v Jihlavě

Můžou se hrát v nedělce karty? Ano!

• Nedělka je pomocí na cestě víry.
• Je to místo objevování, místo k předávání naděje.
• Místo modlitby a zpěvu. 
• Místo, kam se těším, místo, kde se rozjasňuje, kde formuji.
• Je to oáza důvěry, kde mohu čerpat.
• Děti zde mohou něco prožít, dovědět se, klást otázky a sdí-

let s ostatními, třeba si i něco vytvořit. Jsou zde svobodné 
a šťastné.

Přemýšlíte, čím by mohla být nedělka u vás? Co by v ní děti 
mohly zažívat?
Možná vás inspiruje, co zaznělo na setkání učitelů:
• Nedělka je jako dobrodružná plavba po moři.
• Je to místo, kde se buduje společenství, kde se děti učí žít 

s jinými dětmi.
• Nedělka není jen hlídáním dětí a ani není místem nějaké 

intelektuální výuky.
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Fotovzpomínka na Den rodiny
Myslibořice 7. 5. 2016 – Virtuální svět a my a naše děti v něm

První návštěvník myslibořického zámku „Kdy přijde evangelický youtuber?“ Nebojme se s dětmi mluvit o čemkoli

Podpora nevirtuální tvořivosti Pohoda na rozkvetlé zámecké zahradě Oživlá kniha Manolito Brejloun

Na mé vlastní ježčí oči

Poslední srpnovou sobotu se na  mé 
jinak klidné louce nad Fryšavou děly 
divné věci. Letos už podruhé. Nejdřív 
tu někdo posekal trávu a  zase odjel. 
Naštěstí mi jeden neposečený pruh 
nechal, takže bylo kam se schovat. Pár 
dnů nato se tu náhle zjevila celá ban-
da lidí nesourodého vzrůstu. Ozbrojili 
se záhadnými tyčemi s hroznými zuby 
na  konci, mávali rukama a  o  něčem 
se dohadovali. Vypadali fakt hrozivě. 
Zrovna jsem se vracel ze snídaně, když 
mě objevili. Roztřásl jsem se strachy. 
Nebylo kam utéct. Oni nade mnou 
chvíli rozumovali a  pak po  mě sáhla 
čísi tlapa. Zavřel jsem oči a pomalu se 
loučil se životem. Ale když jsem oči zase 
otevřel, byl jsem stále na své louce, jen 
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Seniorátní setkání 
všech generací v Novém Městě na Moravě?
Vynikající volba na neděli 18. 9. 2016!
Ráno začíná pan farář Tomáš Vítek kázáním na  Mar-
ka 13,3–13. Promluvu prokládá živými obrazy – děti jsou 
vybaveny bodnými, sečnými a střelnými zbraněmi a někdo 
má dokonce i přilbu. Obrazy představují vojsko připravené 
k boji, pak padlé v plné zbroji a všechny generace si z kázání 
mohou něco odnést.
Dalším blokem pro děti jsou hry venku a  pro dospělé 
mezináboženský dialog. Ze tří zástupců různých náboženství, 
zástupce muslimů na  poslední chvíli účast odřekl, proto 
moderátor programu Lukáš Klíma vede rozhovor mezi 
zástupkyní křesťanů a zástupkyní Židů. Z rozhovoru vyplývá, 
že je moc důležité, aby spolu lidé různých náboženství mluvili 
a hledali, co je spojuje a ne, co je rozděluje. 

Po obědě nás provází „domorodec“ po místních pamětihod-
nostech, děti sportují a většina zúčastněných ještě diskutuje 
s paní Wittmannovou a paní Novákovou o možnostech a hra-
nicích mezináboženského dialogu. 
Na závěr má pro nás novoměstský sbor milé překvapení v po-
době slavnostního otevření „čtecího domečku“. Pak ještě 
následuje vtipné divadlo Honzy Hrubce „O princi z knížky“ 
a nezbývá než se vydat směr domov.
Přes nepříznivou předpověď počasí nás neděle v  Novém 
Městě naplňuje podněty k zamyšlení, radostí ze setkání, ale 
také spoustou skvělých buchet, koláčů a chlebů s báječnými 
pomazánkami, za což patří veliký dík místním!

Michal a Eva Mrózkovi

v bezpečné vzdálenosti. A odtud jsem to všechno pozoroval. 
Bytosti se rozestoupily do bojové řady, svými zbraněmi se 
neúnavně zakusovaly do země a nechávaly za sebou dlouhé 
řádky suché trávy. Ti nejsilnější bojovníci potom uchopili ještě 
hrozivější nástroje se špičatými hroty, jali se nebohou trávu 
zuřivě přemisťovat na jakési pojízdné plachty a vytvářet z ní 
na krajích louky hotové hory. Jiní – ti menšího vzrůstu – pak 
do těchto hor počali pořádat nájezdy a vlastními těly je pro-
vrtávat. Rozum mi zůstával stát nad jejich počínáním. Celé to 

trvalo tak od deváté ranní do páté odpolední. To už vypadali 
dost unaveně. Zničehonic složili zbraně, začali se poplácávat 
po ramenou a usmívat se. Asi vyhráli. Zaslechl jsem, že mlu-
vili o nějakých vydělaných penězích pro jistého Kálefa a co si 
za ně koupí a jaká zvířata a byliny tu pomohli zachovat. A prý 
se ještě vykoupou v rybníce. Tam bych nevlezl ani za nic. Mně 
stačí večerní rosa. Ale ať si jdou, hlavně aby už tu byl klid. 
Jsem jen zvědavý, jestli je to příští rok zase popadne.

Ježek z Fryšavy
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Dům myšek: Sam & Julie 
Karina Schaapman
nakladatelství Meander
pro děti od 3 do 6 let

Velkoformátová knížka o dvou myších kamarádech – nesmě-
lém, poslušném Samovi a paličaté, zvědavé Julii. Společně 
prožívají dobrodružství všedních dní, která jsou blízká ma-
lým dětem. Texty jednotlivých kapitol jsou krátké, jedno-
duché. Mohly by potěšit i začínající čtenáře. To, proč tato 
knížka určitě stojí za prolistování, je její výtvarná stránka. 
Nizozemská autorka knihy, Karin, domeček skutečně vyrá-
běla z pokašírovaných krabic, autentických starých látek, 
odpadních materiálů. Až při tvorbě ji texty napadaly. Neje-
nom děti bude fascinovat detailnost a preciznost provede-
ní. Domnívám se, že krátké texty a velkorysé fotografie se 
skvěle doplňují. Důkazem toho je, že první vydaní je právě 
v dotisku a čerstvě vychází nový díl, kde jsou Sam a Julie 
v divadle. Tak směle vykročte do světa fantazie…

MAPY: Atlas světa, jaký svět ještě neviděl
Aleksandra a Daniel Mizielinští
nakladatelství Host
pro čtenáře od 7 do 99 let

Konečně jsme se dočkali vydání legendárního Atlasu i u nás. 
Momentálně se i u této knihy čeká na dotisk, protože byla 
v neuvěřitelně krátkém čase vyprodána. Svým formátem je 
dokonce ještě větší než Dům myšek. Čtenářovu oku lahodí 
nádech zašlosti a opotřebovanosti. Na cca sto stranách Vás 
čeká 42 podrobných map vybraných států. Zábavně nakres-
lených, nabitých informacemi. Najdete zde základní geogra-
fické informace, mnohé z fauny, flóry, kulturního dědictví, 
každodenního života i zvyklostí. Věřím, že si tuto knihu užije 
každý, kdo si rád listuje encyklopediemi a rozšiřuje si obzory. 
Nebo si rád rozpomíná na to, co se kdysi učil ☺.

Kdysi
Morris Gleitzman

a

Spočítej hvězdy
Lois Lowryová
nakladatelství Argo
pro čtenáře YA (young adult – neboli mladší mládežníky, 
tj. cca od 10 do 14 let)

Pro poslední knižní tip jsem vybrala knihy hned dvě. Obě 
si jsou však v mnohém podobné. Inspirovaly se skutečnými 
událostmi nebo osobami. Pojednávají o druhé světové válce 
dětskýma očima. Každá má však jiný důraz. V knize Kdysi je 
připomínáno, že každý si zaslouží zažít něco dobrého – ale-
spoň jednou za život. Hlavní postavou příběhu je devítiletý 
chlapec Felix, který vydává nesmírně naivní výpověď – o co 
naivnější, o to silnější.
Kniha Spočítej hvězdy je o přátelství dvou dánských dívek – 
židovské Ellen a  Annemarie. Jednoduchým dětským po-
hledem, bez zbytečného rozpitvávání, připomíná hrdinství 
dánských občanů, kteří za druhé světové války pomohli více 
než 7000 židovských obyvatel. Převezli je z okupovaného 
Dánska přes moře do neutrálního Švédska.

Daniela Šimková

Knižní 
inspirace 

pro 
malé 
i velké
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Rodinný tábor Bratra Kálefa
V první polovině července (9.–15. 7.) pořádal Bratr Kálef po-
prvé rodinný tábor. Vzhledem k tomu byli účastníci, i ti, kdo 
ho připravovali, do poslední chvilky napnutí, jak bude vše 
probíhat. Hned od začátku bylo rozhodně jasno v tom, že by 
to měl být tábor plný pohody, dětských her, pobíhání po lese 
a odpoledních káviček. A to se rozhodně podařilo!
Někteří byli na táboře celou dobu, jiní přijeli jen na zkoušku, 
na pár dní. Celkem bylo na táboře šestnáct dospělých a deset 
dětí. Děti si přirozeně vytvořily dvě věkově sourodé skupinky. 
Jedna skupina byly malé děti do 3 let, druhou partičku tvořily 
děti kolem 9 let. 
Několik dní s námi tábořil i manželský pár křesťanů ze Sýrie, 
kteří přišli do Čech v rámci Generace 21. Jak se mi podařilo 
zjistit, tak se jim tábor líbil – od společenství lidí po pobývání 
ve stanech – prý i jídlo bylo dobré ☺. Přes jazykové obtíže se 
snažili účastnit veškerého dění v táboře a zapojovat se. Díky 
nim jsme mohli ochutnat tradiční syrskou kuchyni, která 
byla nejenom lahodná, ale i krásně barevná. Zaujalo nás, 
s jakou lehkostí vařili pro tolik lidí, navíc pekli i své tradiční 
chlebové placky. Jen některé děti jejich jídla zneklidňovala, 
neboť byla na  jejich vkus až příliš zeleninová. Ale když se 
kuchyně opět ujala naše slečna kuchařka, tak si zase po-
chutnávali na kuřeti na paprice, pomazánkách, ovocných 
knedlících, …
Hlavním centrem našeho tábora byl jídelní stan, neboť ryt-
mus našim dnům dodávala společná jídla. Další aktivity pro-
bíhaly, vzhledem k věkové rozmanitosti dětí, různě – chodili 

jsme na výlety po okolí, četli knížky, povídali, vyráběli. Kro-
mě toho také děti lovily havěť v potoce, střílely z luku, hrály 
sportovní či společenské hry, prozkoumávaly přilehlé lesy. 
Podle jejich spokojených tváří soudím, že jim tato volnost 
vyhovovala. Večer jsme se scházeli u ohně, kde jsme zpívali 
písně ze Svítáků a Jan Tkadleček měl připravená krátká, 
výstižná biblická slova…
Přesto, že se některé aktivity konaly společně, každý měl dost 
času i prostoru věnovat se sobě. Každá rodina si obsadila 
jedno týpí nebo stan, bydlet bylo možné i ve srubu. Počasí 
nám téměř celou dobu přálo. Přesto nejraději vzpomínám 
na poslední dva dny, kdy se počasí „pokazilo“ – zima a déšť 
nás „zahnaly“ společně do jednoho velikého týpí, kde jsme 
spolu trávili celé dny a kde jsme se i nejvíce sblížili… Děti po-
skakovaly po „postelích“, dospělí odpočívali… Opékali jsme, 
co se dalo – k pobavení některých došlo i na marshmallowny, 
toustové chleby natřené majonézou, …
Pokud Vás tento běh tábora bratra Kálefa zaujal, přidejte 
se příště k nám! Můžete přijet celá rodina nebo jen část, 
na celou dobu nebo na pár dní. Každá rodina má soukromí 
ve svém stanu. Kadibudky jsou sice trochu od cesty, ale zá-
novní. Umývárna je uprostřed tábora a pokud se domluví 
víc lidí, je možné zatopit na teplou sprchu. Tento běh vní-
mám jako ideální, pokud zvažujete vyslat jednou své dítko 
na mladší běh tábora Bratra Kálefa – určitě je dobré, když 
mu bude prostředí tábora známé. A rozhodně dobrý je tento 
tábor také v případě, že si jako rodina chcete společně užít 
čas a seznámit se s někým novým…

Daniela Šimková
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Tábor Bratra Kálefa 
s Karlíkem a čokoládou
Na začátku července 2016 opět proběhl tábor Bratra Kálefa 
pro mladší děti na tábořišti v Křídlech. 
Znovu nás bylo plné tábořiště. Obsadili jsme stany, tee-pee 
i srub a strávili spolu krásných osm dní vprostřed polí a pří-
rody Vysočiny.
Letos, jako i párkrát v  letech předešlých, nám patřil první 
turnus. Začátek léta, začátek prázdnin. Tábory v tomto ter-
mínu jsou čímsi specifické. Děti jsou plné energie, kterou 
už s koncem školního roku nemůžou udržet pod pokličkou, 
dospělí, zvláště pak vedoucí, tuto energii naopak pozbývají, 
neboť mnoho věcí, které se týkají příprav tábora, bylo třeba 
vyřešit na poslední chvíli, protože se s nimi třeba do  jisté 
míry nepočítalo. V tomto psychickém i početním nepoměru 
začíná tábor.
My, kteří na tomto táboře děláme vedoucí skupinek, je dělá-
me rádi. Ale nebyli bychom nic a tábor by byl o ničem, kdyby 
s námi nejezdil bratr farář Jan Keřkovský jako Náčelník (fa-
miliárně zvaný též Nátělník), který své vedoucí po příjezdu 
vítá slovy: „Taks nakonec přijel, no to nevadí…“
Tématem letošního tábora byl „Karlík a továrna na čokoládu“.
Karlíka ztvárňoval právě Nátělník, který vždy provedl děti 
dějem, vysvětlil, co se ten který den bude dít, jaká hra bude 
následovat, jakým způsobem se boduje atd.
Děti byly rozděleny do čtyř skupinek, každá z nich měla dva 
vedoucí. Po skupinách a s vedoucím v zádech (nebo i vedou-
címu na zádech) se děti pouštěly do her, které se odehrávaly 
na tábořišti, na louce nebo i v přilehlých lesích. Někdy byla 
k úspěchu potřeba síla, jindy mrštnost, vědomosti, důvtip 
či týmový duch. Individuálně pak také plnily různé zkoušky 
a úkoly (bobříky). Například jak rozdělat oheň nebo jak kdo 
zná rostliny a byliny atd. A abychom nezašli duchem, připra-
vovala si pro nás pobožnosti paní farářka Saša Jacobea, která 
dokázala přiblížit Bibli a  její příběhy i  těm, kteří se s nimi 
do této doby třeba ještě ani nesetkali. 
A  když pak po  dni plném her přišel večer, sedli jsme si 
k táboráku nebo ke stolům v jídelním stanu, podle toho co 
nám počasí dovolilo, vedoucí přečetli dětem na dobrou noc 
pohádku, která zároveň byla i klíčem a nápovědou k tomu, 
o co druhý den půjde v hrách především. Na dobrou noc pak 
ještě vedoucí dětem ve stanu zkontrolovali a vytáhli klíšťata, 
přepočítali stav čistých a smradlavých ponožek a spodního 
prádla a šlo se na kutě. 
A my vedoucí jsme zasedli k poradnímu stolu a vymýšleli, čím 
ty človíčky překypující energií zabavíme zítra. 
Čas běžel rychle, jak už to tak na táborech bývá. Ani jsme 
se nenadáli a byl tu poslední den. Slzičky, loučení, smutek 
z odjezdu z tábora, radost z příjezdu rodičů, … A my vedoucí 
jsme si stejně jako loni, předloni, předpředloni i příští rok 
zase řekli: „Tak příště už ale naposledy!“

Jan Ženatý
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Stavba železnice  
v čerstvých Spojených státech amerických
Nad údolím se vznáší mlha, země je rozbrázděna koňskými 
kopyty, stopami dřevěných kol a těžkých bot. Ve vzduchu visí 
kromě výrazného odéru pracovníků jasná otázka: „Zvládne 
stavbyvedoucí propojit železničními traťěmi Spojené státy 
s padesátičlenným týmem tvrdých dříčů?“
Táborníci se probouzejí do  hovoru mezi stavbyvedoucím 
a šerifem, který všemu dění každé ráno a večer dává řád. 
Přítomná je také žena stavbyvedoucího, která zmíněný řád 
dává svému muži.
Snad je to suchý vzduch nebo připomínka vypité láhve ko-
řalky v nočním Saloonu, co šerifa škrábe v krku. A možná 
také potlačená slova hněvu nad tím zpropadeným vítězstvím 
Severu. Však si o tom s místním barmanem Vočkem rokují, 
kdykoliv jim to jenom práce a lehké děvy dovolí.
Tyto ozvěny občanské války se vnoří do pracovního progra-
mu a  táborníci jsou tajně rozděleni k Severu či Jihu a  je-
jich úkolem je, co nejnenápadněji podporovat svou stranu 
například výtvorem erbu, ódy, nejvyšší věže či největšího 
písmene v lese.
Samozřejmě, že v materiálu – kolejnicích, hřebech, pražcích 
a kamení – může leckdo vidět snadnou cestu k penězům. 
A tak není divu, že tábořiště uvítalo několik neplánovaných 
návštěv, které se chtěly spokojit alespoň s vlajkou. Leč neú-
spěšně! Kálefáčtí hlídači mají holt tvrdý trénink.
To se ostatně mohlo projevit v typickém dobovém chování. 
Když bylo nutno pražce skládat v přesných vzdálenostech 
přes les nebo když se kopání latrýn střídalo s čištěním sa-
loonu zubním kartáčkem… Nejsou peníze, není moderní 
vybavení a  lidská síla, stále ještě opředená v předsudcích 
rasismu, je tady hodnocena penězi podle výkonu. Pracovníci 
si tak můžou přijít na 2 až 8 dolarů za vykonanou přidělenou 
práci a další dolary získat správným hospodařením na stavbě 
nebo v příbytku.

Protože výdělek ze stavby zůstává nejistý, na lázních visí ná-
stěnka, kam mohou pracovníci vyvěsit nabídky či poptávky 
potřebných služeb. Někdo se tak může zbavit povinnosti hlíd-
ky a jiný přijít k slušivému účesu nebo masážní kúře.
Která skupina pak bude nejlepší, to ale nerozhoduje počet 
dolarů, finance jsou každého věc. Každý druhý večer se 
mohou pobavit v onom Saloonu, kde je Vočko opíjí nejen 
rohlíkem. A právě tam se děje to velké strategické stavění. 
Na zdi visí mapa a skupiny podle získaného materiálu plní 
přidělené zakázky, aby nakonec co nejlépe propojily všechny 
načrtnuté tratě. 
A že tu spolupracují silné týmy s ještě silnějšími jmény: Berta 
a spol., Mrobři, Dakfejs a Fčeličky!
Stavba ovšem v některých dnech zasahuje do území domo-
rodých indiánů. To přináší mnohé útrapy, ale také poznání. 
Nejprve se táborníci setkají s rudými indiány, lovci lidí, poté 
je zkoušena v čatoze jejich rozvaha a schopnost spolupráce, 
pak ještě mají možnost zpracovat králičí maso a ochutnat 
větší kus ze života v souladu s přírodou. Všechna nejistota 
z onoho vztahu s indiány naštěstí končí potlachem, vzájem-
nými zpěvy a tanci kolem ohně v tee-pee.
Po čtrnácti dnech s lopotou v potu tváře stavbu uzavírá stav-
byvedoucí na slavnostní hostině:

„Ani jsem nevěřil, že to zvládnete, ale dokázali jsme to. Teď je 
Amerika propojená spolehlivou železniční sítí a můžeme říct, 
že kromě tvrdé práce jsme si užili spoustu skvělých momentů. 
Vzpomeňme, jak Billy Joe v jedné noci nadělal šerifovi do bot 
nebo jak se Tommy v saloonu zase tak zřídil, že odcházel 
oknem. Myslím, že mluvím za všechny, když řeknu, že na ty 
intenzivní zážitky budeme dlouho vzpomínat a možná je 
nikdy nezapomeneme...“

„Vlak jede dáááááááááál…“
Bonnie
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Ohlédnutí za letním 
táborovým řáděním

Rozhovor
s Marošem Klačkem
Maroš Klačko, evangelický farář ze sboru Praha 5 – Smíchov, 
na první pohled zaujme svým zjevem. Říkáte si intelektuál? 
Indián? Indický jogín? Když vám pak podá ruku, představí se 
a promluví, zaujetí stoupá. Tak přece cizinec! A nebo domácí? 
Pojďme se ho tedy na pár věcí zeptat…

Ahoj Maroši, my dva jsme se spolu potkali letos v létě na tá-
boře Bratra Kálefa(starším běhu). Oba jsem tu byli poprvé. 
Já osobně mám z tábora silné dojmy. A proto se ptám, jak 
se Ti na táboře líbilo, jaký dojem, dojmy z něj máš?
Byla to pro mně úplně nová zkušenost a proto jsem byl fasci-
nován. Možná že bych řekl, že jsem se do toho tábora zami-
loval. Se všemi protiklady. Zamilovaný má spoustu energie, 
je tvořivý a aktivní, ale také je zaslepen a v jistém smyslu je 
zamilován do iluze, kterou sám tvoří. Zároveň jsem si celkem 
užíval roli duchovního, to zvláštní postavení, které na táboře 
má. Je tak trochu podivín a  tak trochu úplně normální, je 
tak trochu mimo pravidla. Je tak trochu sám a tak trochu se 
všemi. Snažil jsem se být tou horizontálou nebo alespoň na ni 
nějak poukazovat. Trochu vyrušovat, překračovat hranice, 
být cizincem.
Musím také říct, že se nepovažuji za „táborového člověka“. 
Sám nerad spím ve stanu nebo tee-pee. Když už jsem v pří-
rodě, proč se mám zavírat do nějakého malého prostoru? 
Taky krajinu vnímám jako místo pohybu, místo, kterým pro-
cházíme a nezůstáváme v něm. Trošku tohle připisuji „české 
povaze“ (promiňte za generalizaci). Krajina je útulná, je to 
vlastně takové hřiště: tady potůček, tady kopeček, tady skála 
a hle tam domeček, rybníček. Vše je milé, člověku na dosah. 
Na Slovensku je krajina dramatická, počasí může být nelí-
tostné, můžeme v něm ztratit směr…
Dalším poznáním pro mě bylo, že jsem si uvědomil, že už 
jsem stár. Že ti mladí lidé, kterým je 14, 15, jsou silnější než 
já, bystřejší než já, …
A pak musím říct, že tým lidí, který vedl Jakub Liška, byl 
výborný. Vlastně se mně líbilo, že tak různorodé lidi umí 
Jakub spojit a propojit. Jako nováček jsem naivně nevnímal 
žádné chyby, tábor se mi zdál profesionálně veden.

Mohl bys třeba říct, co konkrétního Tě na lidech z týmu 
Kuby Lišky inspirovalo, bavilo, …?
Diverzita. Jeden byl víc pečlivý a dochvilný, jiný zase ochotný 
improvizovat, další rozevlátý, … Několikrát jsem si kladl 
otázku, jak je možné, že společně fungují v takové rozmani-
tosti. Část pravdy je v tom, že všichni chtěli, aby to fungovalo. 
Jejich vůle byla nastavena a motivována spolupracovat. Ale 
nejenom to. Byl tam i Jakub, který je propojoval.

Letošní 
táborové 
téma bylo 
tématem válečným – 
Válka Severu proti Jihu. Můžeš
vystihnout pár postřehů, jak se Ti dařilo/nedařilo sladit 
téma táborových bohoslužeb s  válečnými táborovými 
hrami?
Válka Severu proti Jihu byla jen jedna krátká kapitolka. Nos-
ným tématem bylo naopak propojení Západu a Východu – 
stavění železnice napříč kontinentem. Ale zásadní ani nebyl 
obsah tématu, ale způsob práce Jakuba Lišky. Jeho řád dává 
možnost vstupovat s duchovním programem, který je intu-
itivně-improvizovaný, který může být dostatečně otevřený, 
aby mohl reagovat na měnící se dynamiku tábora. Takováto 
práce mně nejvíc vyhovuje. Vlastně takové lidi jako Jakub 
pro svoji práci nutně potřebuji.
Tím, že Jakub odchází, nastává v týmu nemilá situace, kterou 
jsme se rozhodli dočasně řešit kompromisem a to rozdělením 
úkolů hlavního vedoucího na vícero lidí. Myslím, že tento 
model může fungovat jenom krátkodobě a snad se do roka 
objeví nějaký hlavní vedoucí. Mám za to, že role hlavního 
vedoucího a duchovního by měli zůstat oddělené pro 
dobro tábora. Obě mají svůj specifický úkol, nástro-
je práce a místo na táboře. Takže Jakub Liška mně 
bude chybět. Mám však naději, že na příští rok 
postavíme dobrý tým. 

Je to tak – ke konci léta i mě dostihla ta ne-
milá zpráva, že v pozici „hlavase“ táborníky 
čeká změna. Ty jsi ovšem ochoten tenhle 
úkol – prozatímně – převzít. Zároveň bys 
zůstal v roli duchovního… Maroši, mohl by 
ses, při této příležitosti, budoucím táborní-
kům či jejich rodičům trochu představit, říct 
něco o sobě? Tvé jméno není úplně české, že?
Pocházím z Bratislavy, provinčního města teh-
dejšího Československa. Rozdělení republiky jsem 
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prožíval jako krádež hlavního města, takže jsem se 
do něj po pár letech přestěhoval, abych studoval 

teologii na Evangelické teologické fakultě. Ještě 
předtím jsem však 3 roky studoval na Matema-
ticko-fyzikální fakultě UK v Bratislavě.
Na můj život mělo zásadní vliv několik událostí. 
V  první řadě sametová revoluce a  rozdělení 
republiky. Sám jsem hluboce nevnímal socio-
-politické souvislosti, spíš mnohem subtilněj-
ší záležitosti, jako byla krize autority a rodiny. 
Dospělí lidé se totiž, v  mých stále dětských 
očích, začali chovat jako puberťáci honící se 

za  mocí, penězi, novými možnostmi. Darem 
i křížem, který si nesu z tohoto období, je odstup 

od autorit a zároveň jejich podceňování.
Dalším vlivem bylo vzdělání. Začal jsem se učit 

na  základní škole ve  třídě pro studijně slabší děti. 
Nedopatřením jsem se dostal na matematickou soutěž, 

kterou jsem překvapivě vyhrál. Byl jsem přesunut do tří-
dy pro nadané děti a pak do další jiné školy a později zase 

do další. Neustálá změna kontextu mě vybavila schopností 
přežít v nových podmínkách, na druhou stranu neschopnos-
tí zapouštět kořeny. Po studiích jsem pak nějakou dobu ne-
žil více než rok a půl na jednom místě. Vystřídal jsem život 
v Pardubicích, Neratovicích, Táboře, v Jizerských 
horách. Také jsme rok strávil v Nizozemí 
a  další v  Londýně. Tento trend se 
změnil, když jsem se zamiloval 
do  své současné manželky. 
Zároveň jsem se rozhodl, 
že je načase patřit ke kon-
krétní kultuře a  tvořit 
alespoň malou část 
jejího života. Protože 
mně Slovensko bez 
Čech připadalo jako 
konstrukt a naopak 
Česko bez Sloven-

ska jako nesmysl, nedokázal jsem se vztahovat ani k  jedno-
mu geopolitickému celku. Přemýšlel jsem, jestli nezůstanu 
v Anglii. Nakonec jsem se rozhodl pro kulturu, která mi dala 
vzdělání.
Na  mou spiritualitu měla značný vliv má babička, která 
ve mně od dětství rozvíjela smysl pro barokní mystiku. Pak 
jako starší jsem ministroval, abych bojoval s nudou. Narážel 
jsem na před-druhovatikánskou teologii a praxi slovenské 
katolické církve úzce propojenou s nacionalizmem. Otec jako 
praktikující římský katolík mně ale hodně naučil o protestan-
tizmu. Tato nebezpečná kombinace vyústila do skeptického 
nihilismu s dekadentními rysy, ve které se zmítala mladá 
duše oblečením připomínající levicového intelektuála…
Další událostí, která mně zásadně ovlivnila, bylo setkání 
s kvalitními lidmi z Církve bratrské v Bratislavě, kteří mi 
vštípili základní porozumění a důrazy toho, jak chápali křes-
ťanství v soudobé situaci – jednota v rozmanitosti, kulturní 
angažovanost, důraz na rodinu a osobní spiritualitu jako 
ovoce lásky, kterou Bůh v Kristu promluvil k člověku. Da-
rem tohoto setkání mi byla dlouhá, strastiplná cesta k sobě 
samému, která stále pokračuje.
V Praze jsem byl zase uchvácen a fascinován českou hudbou, 
literaturou, dějinami, myšlením, …

Tak Ti moc děkuji, že jsi nás nechal trochu nahlédnout 
do svého života, vnímání, cítění, … A na závěr 

se nemůžu nezeptat – už víš, na co se mají 
v roce 2017 kálefáčtí táborníci těšit?

Zatím nemůžu nic prozradit, protože 
nově rodící se tým se setká k plá-

nování v  následujících dnech. 
Na Jakubovu radu jsem právě 

absolvoval jeden z metodolo-
gických kurzů zážitkové pe-
dagogiky organizovaných 
Prázdninovou školou Lip-
nice. Takže cesta, kterou 
bych chtěl jít na  příštím 
táboře, začíná v imagina-
ci a  hře, jde přes fyzicky 
náročné situace směrem 

ke  zvládnutí psychického 
náporu, aby nakonec vyústi-

la do existenciálně-teologické 
hloubky… Samozřejmě v  kon-

krétní podobě táborové aktivity 
bude neustálá možnost pro účastní-

ky se zastavit právě na té úrovni, 
která bude pro každého jedno-

ho ta zásadní a důležitá…

No, tak se zatím mějme, 
jak chceme – a těšme se, 
že se třeba v létě na tá-
boře v  Křídlech zase 
potkáme…
Ptala se  
Olga Novotná 
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LeSeM 2016
Proč se těším 

na  konec prázdnin? 
Kvůli tomu, že se blíží škola? Kdepak! 

Koncem srpna se v evangelickém středisku na Blaž-
kově koná LeSeM – Letní Setkání Mládeže. 
Ptáte se, co to je LeSeM? Představte si, že se na týden ocit-
nete na jednom z nejkrásnějších míst na světě. Ráno přijdete 
na volejbalové hřiště, kde sedí Miki Erdinger a má připrave-
né ranní ztišení, které vás perfektně povzbudí do nového dne. 
Po snídani si chvilinku zapracujete, třeba loupete zeleninu, 
myjete záchody, sekáte dřevo nebo stavíte kozu… a všechno 
je to moc fajn, protože s vámi pracují skvělí lidé a užijete si 
moc zábavy. Je libo se trošku zahřát? Prosím – dopolední 
rozhýbávačky jsou k tomu jako stvořené! Po nich hurá do jí-
delny, kde vás čekají duchovní programy. 
Letošní téma bylo: (Ne)stíháš?! Jak si čas organizujeme? 
S kým ho trávíme? Na co čekáme? Co s námi bude za několik 
let? Co bychom dělali, kdyby nám do konce života zbývalo už 
jen několik dní? Dovedeme trávit čas sami se sebou? Těmito 
a mnohými dalšími otázkami jsme si letos lámali hlavu.
A potom ještě všechno probrat v diskuzních skupinkách. 

Kolem poledne se z kuchyně line vůně skvělého oběda, který 
uvařila paní Chladilová a její pomocníci. Po obědě si můžete 
odpočinout, nebo si zahrát volejbal, či si popovídat. Odpo-
ledne ozkoušíte své síly ve hře, při které se zapotíte, zašpi-
níte a možná poznáte své kamarády trochu z jiné stránky. 
Posilníte se svačinou a rozutečete se na dílny. Letos jsme 
vyráběli hodiny z gramodesek, tetovali se henou, žonglovali, 
hráli volejbal, tančili, cvičili, hráli hry, relaxovali a mnoho 
dalšího.
Večer ještě večeře a po ní večerní programy. Ty letošní byly 
skvělé! Mnoho her, LARP a taky úžasná přednáška Ondřeje 
Slámy o čase na smrt.
Po programu do spacáčku? Je tu ale i možnost zůstat v jídel-
ně, hrát hry, zpívat, povídat si a smát se.
Tak už chápete, proč se těším na konec prázdnin? Kromě 
skvělého programu je na LeSeM i úžasné společenství lidí. 
Lze tuhle akci nemilovat?☺

Tereza Bednaříková



Podzimní dřevobrigáda
V sobotu 22. 10. ráno jedu na tábořiště se značně smíšenými 
pocity – čeká nás hromada práce spojená s přípravou dřeva 
pro příští tábor a mailem mi účast potvrdili pouze 2 vedou-
cí ze staršího běhu. Navíc je mlha a vypadá to na typický 
sychravý podzimní den na  Vysočině. Přijíždím na  místo 
a se zvedající se mlhou se zlepšuje i moje nálada. Od Royal 
Rangers, se kterými sdílíme nejen tábořiště, ale i všechny 
pracovní činnosti s tím spojené, se dozvídám, že jsme letos 
dostali od Lesů České Republiky výbornou cenu za dřevo – 
30 Kč za kubík – s tím, že si ho ovšem ve velmi nepřístupném 
branišovském lese sami nakácíme. Další dobrá zpráva je, že 
se nás nakonec schází 7! Není to nejvíc, ale už to celkem jde. 
Vypadá to, že se nesedřeme a snad i všechno dokončíme před 
setměním. Rangeri odjiždějí do  lesa, my zůstá-
váme na tábořišti. A i to slunce 
vykouklo zpoza 

mraků, ale to už se pouštíme do práce. Rozřezat a naštípat, 
co zbylo z léta, stíháme jen tak tak a už přijíždí traktor s prv-
ní fůrou čerstvého dřeva. To řežeme na metry a zakládáme 
mohutný ráz. Traktor se takto otočí ještě 4× a o půl páté, jen 
o hodinu déle, než bylo plánováno, máme hotovo. Jsme una-
vení, ale ten pocit, že máme dost dřeva pro všechny tábory 
a že snad i stihne vyschnout, stojí za to. Na závěr chci upřím-
ně poděkovat a vyjádřit respekt všem, kteří obětovali jednu 
podzimní sobotu práci pro Kálefa. No a na mě už čeká horká 
vana – pomalu se začnu kurýrovat, od motorové 
pily mě záda budou bolet ještě 
pěkných pár dní.
Black

Adventní a vánoční pozvánky do sborů II
Třebíč
Prozpěvování: 3. 12. v Myslibořicích
 4. 12. v Třebíči
Vánoční hra: 18. 12. v 8.30 v Třebíči
 24. 12. odpoledne v Myslibořicích (kam jedeme 

společně autobusem)
 Autorem letošní vánoční hry je opět Petr Maláč.

Jihlava
3. 12. v 18.30 na faře adventní koncert (cembalo, flétna, violoncello)
7. 12. v 19.00 v Horáckém divadle „Trojí porce – trojí trefa“

(kázání Štěpána Hájka, divadlo Oskar a růžová 
paní v podání herců z Divadla Husa na provázku 
a koncert ekopunkové skupiny Zelené koule)

Pelhřimov, Strměchy
někdy v adventu adventní bazar (datum ještě není stanoveno)
24. 12. v 9.00 v jídelně Střední hotelové školy Pelhřimov vánoční 

hra „4 stromy a jejich sny“

Telč
17. 12. v 18.00 ve Velké Lhotě u Dačic v horním kostele 

Evangelického tolerančního areálu tradiční 
adventní koncert
(Letos vystoupí Societas musicalis, sdružení 
hudebníků pražské Lorety a velkolhotecký 
pěvecký sbor Festivia chorus pod vedením 
sbormistryně MgA. Jitky Čudlé.)

18. 12. v 8.30 v kostele sv. Ducha v Telči interaktivní vánoční 
hra, jíž se budou moci účastnit i nejmenší děti, 
které ji nemohly nacvičovat. (Hra bude součástí 
bohoslužebného pořadu.)

22. 12. ve 14.00 v Domě s pečovatelskou službou v Dačicích a
25. 12. v 15.00 ve sborovém domě ČCE ve Slavonicích 

(v rámci svátečních bohoslužeb) vánoční hra 
„Největší dar“, kterou nacvičily děti ze Slavonic 
pod vedením Dany Zichové. (Při hře zazní 
i některé známé vánoční písně.)
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