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úspěch, kterému v nebi netleskají a
ani si toho nevšímají.
Do té Boží historie se zapsala třeba
chudá

vdova

svou

štědrostí

a

doufáním v Hospodina. Také žena,
která Ježíše pomazala mastí před jeho
smrtí, což učedníci viděli jako mrhání.
Pokud půjdeme touto cestou, později
zjistíme, že jsme se zapsali do historie.
Čeho si svět nevšímal, toho si všímali
V někom je to hodně, v někom málo -

v nebi. Těch malých, skrytých věcí.

chtít něco znamenat a něco tu po sobě

Musíš si vybrat, jakou a čí chceš

nechat. Vyniknout, uspět. Na tom není

odměnu. Buď světskou, nebo Boží, a

nic špatného. Jenom záleží na tom, jak

do které historie se chceš zapsat.

se to pojme. O většině lidí, kteří žili na

Písmo nás vybízí, když ty činíš

zemi, nevíme nic. Je to takový zástup

dobrodiní, ať neví tvá pravice, co činí

bezejmenných. Každý ale ví, kdo byl

levice. Tvé dobrodiní ať zůstane skryto

například Adolf Hitler. Pak je tu třeba

a tvůj Otec, který je vskrytu ti odplatí.

Edison, nebo Emil Zátopek. Světská

Nebo si vybereš slávu a odměnu

historie je nesmírně důležitá, pokud

světskou a vybereš si to hned. Boží

není překroucená a nelže. Říká, jak co

historie

bylo. Být tam zapsán ale nemusí nutně

základech než ta světská. Slavní budou

znamenat výhru, protože mnohé

neslavní a neslavní budou slavní. Do té

z těch, co tam jsou zapsáni a o kterých

Boží historie se také zapsal Job. Byl to

se učí ve škole, v nebi nepotkáte.

muž bohatý, ale tím se do historie

Stanete-li se mistrem světa v tenisu,

nezapsal. Zapsal se tím, jaký byl. Muž

vyděláte spoustu peněz a chvíli o vás

spravedlivý, upřímný, bojící se Boha,

budou psát v novinách. Budete třeba

varující se zlého. Takže bohatstvím, ani

v reklamě na ručník. To je ovšem

chudobou se do historie, která
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se

zapisuje

na

jiných

nebude zapomenuta, nezapíšeme. Je

nehmotný. Ale o poklad uložený v nebi

to

nepřijdeš nikdy. O co budeme usilovat,

stejné,

jako

s těmi

poklady.

Nemáme si je ukládat na zemi, protože

je, jako vždy, na nás samých.

o vše, co uložíme na zemi, přijdeme.

Petr Rýgl

Ať už je to poklad hmotný, nebo
Úplná pastva pro oči.
Každý den jsme začínali přesně v 8
zpíváním u „ohniště“, a když se zíváním
vylezli i ti nejposlednější spáči, rozběhli
jsme se na rozcvičku. Služba, která občas
fungovala, občas ne, spolu s maminkami
připravila snídani a poté jsme se
„prokousávali“ jednotlivými dny stvoření.
Četli jsme z Bible, hodně zpívali, tvořili a
hráli různé tématické hry. Letos jsme
měli hodně poznávaček, například
souhvězdí. Skvělou noční hru připravila
Hanka, vyrobila karty, ze kterých se děti
učily tvary, latinské názvy, zajímavosti a
za šera pak vyrazily do lesa a pomocí
baterky prosvěcovaly kartičky se skrytým
souhvězdím. Také poznávaly vodní
plochy, houby, ptáky, vodní živočichy...To
měla na starosti Eva a moc pěkně si
připravila hru s lovením kamínků s názvy
živočichů a následným poznáváním.
Za každou poznávačku dostávaly děti
korálek na svůj náramek. Každé ráno
přibyla písnička, či dvě do deníčku, každý
den si děti něco vyrobily, vymýšlely
vlastní názvy zvířat, testovaly své
smysly...
Letos jsme přišli na geniální nápad –
vynalezli jsme lesní jídelnu. Kdo se může

„O čem bude letošní tábor? Máš nějaký
nápad?“
„No, probrali jsme Noemovu archu,
Josefa, Davida, Nehemijáše a Ezdráše,
Popoupo, ale nějak jsme zapomněli na
úplný začátek.“
„A jo, že nás to nenapadlo dřív?“
A tak to bylo.
Dvakrát jsme se sešli na překrásné
zahradě Krusberských a dali dohromady
kostru tábora. Kostru proto, že už víme,
jak to u nás na Bradlecké chodí. Občas se
držíme plánů, ale občas improvizujeme,
či zjednodušujeme, to když jsou
„vedoucí“ nevyspalí, děti brečí (nějaká
nehoda či ztracená věc) nebo je moc
horko, a tak se skulíme k vodě a jen tak
odpočíváme.
Naše táboření začalo 14. 8. v úterý a
místo klasického táboráku jsme si kvůli
zákazu rozdělávání ohňů zapálili dva
svícny. Později jich přibylo mnohem víc,
každý jiný, jak si s nimi pohrála dětská
fantazie. Svá veledíla jsme pak na území
ohniště vydávali za táborový oheň. A bylo
to moc krásné.
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chlubit propojením jídelny, koupelny a
pracovny? I v těch velkých vedrech bylo v
lese příjemně, a tak jsme na sluníčko
vylézali jenom do kuchyně pro jídlo a na
cestu k vodě.
Putovali jsme za koníčky na farmu
nedaleko bývalého Ranče Na Kamenci,
větší děti jsme unesli na denní výsadek
(jelikož to byl jejich první oficiální „únos“,
nenasadili jsme příliš vysokou laťku a děti
byly pak naštvané, že byly zpátky za půl
hodiny. No tak dobře, příště se těšte!).
Dokonce došlo i na divadlo. Jednou večer
jsem odpadla trochu dřív, usnula a náhle
mě probudily výkřiky z lesa: „Oni to
uhasí! Moje děti! Ten zápach je
příšerný!“ Nejdřív jsem nechápala, co se
děje a myslela si, že právě probíhá nějaká
neplánovaná noční bojovka. A beze mě!
Ale on to byl nácvik scénky „Viděl jsem
Otce snít“ Pavla s Irčou pod vedením
režisérky Ellen, někde u umývárek.
Prostě jen tak, když si čistili zuby, nebo
co, je napadlo, že se do toho pustí. A my
jsme mohli druhý den večer vidět
výsledek. Irča jako archanděl Michael a
Pavel jako Bůh Stvořitel. Dechberoucí.
Matoušek pohotově v průběhu scénky
vyrobil vstupenky a všem je nadšeně
rozdával.
Málem bych zapomněla na soutěž ve
vaření bylinkových čajů a jejich odbornou
komisi, která dorazila „z cizích krajů“.
Skvělé byly i volné chvíle, kdy si děti lezly
po stromech a stavěly bunkry. Občas

nám připadalo, že je spíš naším
programem rušíme.
Musíme říct, že se letos sešla báječná
parta. Soudržnost mezi všemi navzdory
věkovému rozdílu.
Obědy nám vozil opět nejochotnější
tatínek široko daleko – Martin a my
trnuly, kdy nám už hodí ty naše seznamy
serepetiček každodenních nákupů na
hlavu. Nestalo se. Nejenže vozil obědy,
nakupoval, čerpal doma hektolitry pitné
vody, ale také každý den vyměňoval ve
svém mrazáku zmrzlé petlahve, aby nám
přivezl čerstvou náplň do ledničky.
Neslýchané!
A kdo s námi letos prožil skoro
sedmidenní putování?
Roztomilá „povídalka“ Lily (Eliška)
Častulíková z Prahy se svou maminkou,
Eliška s Vítkem Šimkovi (Eli, díky za tvou
přítomnost všude, kde bylo potřeba a
Vítku, díky za tvého dobrodružného
ducha).
Davídek Antony se svou kuráží a smyslem
pro spravedlnost.
Johy věčně s rukama ve dřezu a Jozí s
klackem v ruce a dušičkou tetelící se v
záplavě lesních dobrodružství – se svou
maminkou Evou statečně spící na
karimatce.
Míša Klouček, držitel téměř světového
rekordu ve skládání rubikovy kostky s
maminkou Ellen – co nás všechny trumfla
svým outfitem, když předposlední den
vylezla ze stanu v zeleném vlastnoručně
šitém kompletu.
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Adélka, která strávila prakticky skoro celý
tábor na stromě a její maminka,
skuhrající, že už další spaní ve vlnách
terénu letos nezvládne a nakonec se
vyspala líp, než doma.
Anička, skotačící a rozdávající dárky, kudy
chodila a Tomášek, absolutně ostřílený
táborník, který vám vše vysvětlí – s
obětavou maminkou Irčou, které velmi
slušela andělská křídla a již zmíněným
andělem tatínkem, který je na táboře
rád, zvlášť když tam není.
Vláďa s Jindřiškou – neuvěřitelní skauti,
co zahanbovali svou samostatností i
mnohem starší děti, Jindřiška vůbec na
táboře neměla být, ale první večer, když
přijela vyprovodit bráchu, se rozhodla, že
s námi zůstane – no a co, že nemá žádné
věci, ono se to nějak vyřeší. A Vláďa?
Zvláštní úkaz, který si po nocích ve stanu
louská obří encyklopedii skautingu.
Ornitolog a stavitel bunkrů Jára, jemná,
zručná Liduška, která je ze všech u stolu
nejdýl a pod rukama ji roste nejkrásnější
dílo, Vojta – milovník lesa a hlášek v
pravou chvíli s jejich maminkou Hankou –
nekonečně kutící v kuchyni, když ostatní
ztrácí orientaci a nestíhají přeběhnout z
programu do kuchyně.
Barunka, Adélčina soulezkyně po
stromech a sestra našeho staršího
táborníka „Hlůši“, která za mnou
neustále chodila, děkovala, že jsme ji na
tábor vzali a ptala se, jaktože nevěděla,
že existuje tak krásný místo.

Honzík – svou zručností si nezadal s
Liduškou a na táboře oslavil své 8.
narozeniny, Matoušek – nejstatečnější
muž na táboře s největším počtem
bodnutí od včel, nejmladší člen Štěpánek,
který se prostě první den vydal do lesa a
už ho z něj dostali jen „párem volů“ se
statečnou maminkou Veronikou a
tatínkem Pavlem, který dotahoval věci do
konce a pečlivě trval na tom, aby se
dětem dostalo po každé hře zhodnocení
a ocenění (my ostatní jsme se v tom
občas ztráceli).
Díky taky všem mládežníkům, kteří nám
přijeli pomoct – díky Kláro, Pavle, Eliško a
Eliško, Luky!
A také nelze zapomenout na pomoc
brigádníků – otců, kteří už na táboře
žádné děti nemají (viď, Petře Rýgle a Jirko
Smolíku!) a hlavně dvou sekačů trav, kteří
si usmysleli, že z džungle udělají (jen za
pár hodin) opět útulné tábořiště. Díky
Michale a Martine! A díky taťko Jirko K.,
Petře V. a Marku, že jste nám mimo jiné
pomohli postavit jídelnu. Vloudila se tu
jen malá chybička – každoroční
nepochopení, že musíme nejdřív pověsit
plachtu a pak vztyčit stan. Aspoň si Lukáš
zatancoval na ramenech Michala a
Michal pak krásně zlikvidoval stolek, z
kterého se snažil svým vysokým tělem
dosáhnout až nahoru. Celou tu snahu
sledoval Jirka Smolík a když se dost
vynadíval, přistoupil a jedním tahem bez
podstavců a „koz“ chybu napravil. Díky,
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Jirko, ale prosím, příště zasáhni raději
dřív!

Jsem ráda, že můžu patřit mezi takovou
skvělou partu. Že nám stojí za to se
neskutečně nadřít, abychom pak mohli
zažít několik dní uprostřed divočiny, bez
elektriky, s vodou ze studánky, spolu a s
Bohem!
Tak co, přidáte se příští rok taky?
Pavlína Václavíková

Milí mládežníci, bývalí
táborníci, kamarádi.

naplánovali další den. Potřebovali
bychom vlastně mít paralelně dva
programy: pro mladší a pro starší děti.
Někdy se to podařilo, ale někdy prostě
nebyli lidi, tak jsme improvizovali.

i

současní

Obracím se na vás všechny, kdo jste kdysi
zažili pěkné chvíle při táboření na
Bradlecké i na ty, kdo mají přes prázdniny
trochu víc času než ostatní. Potřebujeme
vaši pomoc.

Zároveň při rozběhnutém programu jsme
si sami zajišťovali provoz kuchyně. Zdálo
se, že to nějak zvládneme, když se tu
budeme střídat. Ale nastaly okamžiky,
kdy třeba večer šúrujete várnice, už na to
skoro nevidíte a zároveň víte, že byste
měli tvořit večerní program u ohně. Nebo
ráno půl hodiny hledáte jar, protože
nevíte, kde ho nechala poslední služba.
Nebo marně přemýšlíte, jestli voda na
sporáku je pitná a připravená na čaj a
nebo je studánková na nádobí. Nebo
třeba krájíte chleba na večeři, ale
zároveň potřebujete připravovat hru.

Letošní tábor byl krásný, sešla se výborná
parta dětí a byla radost s nimi něco
tvořit. Ale zároveň se opět ukázalo, že
jsme
na
hranici
našich
časových možností. Asi všichni dospělí si
v nějakém okamžiku hrábli na dno.
"Vedoucí" zde totiž byli rodiče i malých
předškolních dětí, ke kterým museli
odbíhat, uspávat je večer a řešit i přes
den jejich specifické (obvykle velmi
naléhavé) potřeby. Nejmladší Štěpánek
(1,5 roku) potřeboval dohled 24 hodin
denně. A to se pak dost špatně začíná
připravený program nebo jen těžko se
večer potkáte s ostatními, abyste

Nemluvě o tom, že jsme se při
přípravných schůzkách k táboru těšili, jak
budeme mít i čas pro sebe, jak si aspoň
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na chvilku popovídáme, budeme moci
sdílet svoje zkušenosti s výchovou dětí,
manželství, a další témata, která máme
společná, ale vidíme se jen málo. ..
No, tak snad příště.

PS č. 1: Ráda bych touto cestou moc
poděkovala všem, kdo nám pomohli na
brigádě těsně před začátkem tábora.
Vyrojili se tam lidi, kteří tam vůbec být
nemuseli, nebo kteří tam už dávno svoje
děti neposílají. A přesto přijeli a mohutně
a nezištně přiložili ruku k dílu. To bylo fakt
hodně dobrý.

Když to shrnu a řeknu úplně polopatě:
potřebovali bychom pomoc na tábor.
Konkrétně dva lidi do kuchyně a alespoň
jednoho na pomoc při organizaci
táborového programu. Na rozmyšlenou
máte asi tak 9-10 měsíců.
Kdo má uši k slyšení, slyš!

PS č. 2: Když se rozhodnete, že se vám
příští rok nechce obětovat svůj čas ani na
táborový program ani na pomoc v
kuchyni, nebudeme se na vás mračit a
budeme vás mít pořád stejně rádi. :-)

Díky!
Ellen - za všechny dospěláky, kteří se
podíleli na letošním táboře
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neděle 930 h

37 dospělých

knihovna V. Čtvrtka, Denisova 400, Jičín

7 nezletilých
12 dětí
Lukáš Václavík dosáhl plnoletosti a stal se

středa 19 h Kecskèsovi – začíná 12. září

plnoprávným členem sboru.

čtvrtek 1930 h Kloučkovi – začíná 20. září

Křesťanské společenství Jičín
webové stránky: www.ksj.cz

pátek 18 h obvyklé místo – začíná 14. září

https://www.facebook.com/ksjicin

měsíčník Jičínská vinice; vinice@ksj.cz

21. - 22. září na Kyjích

Vždy poslední neděli v měsíci. Pamatujte,
prosím, na občerstvení.

Sázava 2018
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