Zprávy o práci s dětmi
Besídky
Maxi besídka
Maxi besídka je letos vedená podle materiálu Jednou měř, dvakrát věř a máme snahu vytvořit z ní
platformu předcházející osobnímu rozhodnutí se pro Krista. Do besídky patří cca 7 dětí ve věku od 12
let. Za mě osobně je to skvělý čas rozhovorů, svědectví i výuky.
Barbora Zemanová Brossová
ŠKOLNÍ BESÍDKA
Ve školní besídce se věnujeme 14 dětem ve věku ca 8 až 11 let.
Náš stálý tým se skládá z těchto věrných služebníků: Radka Šeniglová, Soňa Neužilová, Jirka Neužil,
David Chlupáček a Zdeněk Vuška. Vítaným osvěžením je i občasná služba Elišky Kubíkové a Kamči
Špačka. Protože máme v besídce 4 květinky a 10 kluků, jsme rádi, že nám Pán požehnal i převahou
mužů pro vyučování 😊.
Cílem našeho setkávání je, aby děti poznaly Pána Ježíše jako svého Spasitele. Na besídkách vyučujeme
z Božího slova, modlíme se za sebe navzájem, sdílíme své zážitky s Pánem, hrajeme různé hry, občas
vyrábíme, rozdáváme odměny 😊…důraz klademe i na to, abychom si užili společný čas a utužili
přátelství.
Nyní se necháváme inspirovat příběhem krále Davida. Pomůckou pro vyučování jsou nám skripta „Rok
Víry“ a pracovní sešity k nim. Podklady bereme jako inspiraci a jakousi červenou nit pro návaznost
témat, každý besídkář přináší to, co mu dá Pán na srdce.
Prosíme o modlitby za obrácení dětí a duchovní růst již obrácených. Dále za vedení Duchem Svatým a
za to, abychom dětem předali pravdivý obraz Boha a ne jakousi jeho karikaturu, abychom jim byli
inspirací a ne překážkou při cestě s/za Ježíšem. Modleme se také za ochranu dětí a besídkářů i jejich
rodin ode všeho zlého.
Děkujeme,
za tým školní besídky
Soňa Neužilová

Předškolní besídky
V roce 2021 se účastnilo besídek 10 dětí plus několik návštěv. Průměrně je do besídky zapojeno 6
dětí ve věku od 4 let do druhé třídy včetně. Dochází i k účasti dětí mladších 4 let v případě spojení
předškolní besídky s Pidibesídkou. Předškolní besídka probíhá každou neděli v průběhu kázání. V
první polovině roku 2021 nedošlo v důsledku koronavirových opatřením k fyzickému kontaktu s
dětmi, avšak byla besídkáři napříč jednotlivými besídkami vypracována krátká slovíčka v elektronické
podobě, které děti měly možnost shlédnout v domácím prostředí. Od září již dochází k realizaci
besídek na faře, kdy témata a obsah výuky vychází z učebních textů „Objevujeme Bibli 1“. Do školní

besídky byli zapojeni celkem 4 učitelé plus 5 pomocníků. V rámci besídek využíváme zpěv písní,
modlitby, pohybové a znalostní hry, výuka (různé formy - flanely, hry, divadýlko, vyprávění, aj.),
vyrábění výrobků. Děti pravidelně každou neděli mohou využít možnost přispění do kasičky na školní
potřeby keňského chlapce Benie Carsona.
Jitka Holemářová

Online besídky
Od chvíle, kdy byly v říjnu 2020 opět zavřeny školy a znemožněno setkávání dětí na
maxibesídkách, jsme hledali cestu, jak dětem umožnit vzájemný kontakt a zprostředkovat
Boží slovo alespoň online cestou. První online Maxibesídka proběhla 15. listopadu 2020 a
poté pokračovala každou neděli až do konce května 2021. Setkávali jsme se na platformě Jitsi
vždy na 30 minut, což se ukázalo jako maximální čas, kdy byly děti schopné se soustředit. Do
vedení maxibesídky se postupně zapojili i Lenka Honová, Jirka Neužil a Jitka Buchtová. V
době úplného lockdownu bylo moc příjemné se vidět aspoň přes obrazovku, popovídat si s
dětmi (a často i jejich mladšími sourozenci, kteří se rádi také účastnili). V roce 2021 v
průběhu ledna a února byla účast 7-8 dětí, na začátku března až 11 dětí. Proběhlo i setkání
besídkářů, kde jsme se navzájem učili používat technické možnosti Jitsi a využívat je k
výuce. V cca polovině března se podařilo besídku rozdělit na školní a maxi, kdy školní
probíhala ráno před bohoslužbami a maxi po online bohoslužbě.
V květnu 2021 byla již na dětech i vedoucích patrná únava z online prostoru a nedostatku
přirozeného kontaktu. Byli jsme proto moc rádi, že v od června již besídky probíhaly naživo
na faře.
Radka Šeniglová

Dětský tábor 7. -14. 8. 2021
Vedoucí kurzu: Zdeněk a Jitka Buchtovi
Vedoucí u dětí: Eliška Michalicová, Glorie Grace, Olinka Stoyová, Jitka Holemářová, Bíba Opočenská, Zuzka
Čížková, Hynek Opočenský, Pepík Kružík
Praktikanti: Anička Šeniglová, Máša Šálková, Ela Kročáková, Bety Vušková, Matěj Javůrek, Vašek Šálek, Adam
Kročák, Kryštof Michalica
Zdravotník: Jana Benková
Kuchyně: Martina Chlupáčková, David Chlupáček, Marek Holemář
Zásobování: Jolana Kružíková
Správce: Lukáš Benko
Dopomoc: Petra Ryšavá
Počet účastníků: 59 osob
34 děti (12 úplně nově)
Hlavní program Svět Narnie (na motivy knihy Letopisy Narnie Lev, čarodějnice a skříň)
Hlavním veršem letošního tábora
„Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista, který sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás
vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce. Jemu buď sláva na věky věků.
Amen.“ Galatským 1, 3-5
V mnohém je tábor tak nějak stejný. Dopolední loutky, divadlo k příběhu Narnie, společný čas chval,
sdílení nad sešity, dopolední a odpolední hry, večery slovíček pro malé i větší, večery pro náctileté, turnaje ve

stolním tenise, střelbě, nově chůzi na chůdách, tvoření, výroba triček, soutěž učení se biblickým veršům,
fotbálek, slackline, středeční výlet (Židova strouha), čtvrteční noční hra (tentokrát úplně bez baterek) či páteční
večer modliteb s dětmi a sobotní závěrečné vyhodnocení. Opět jsme zažili Boží předcházení a zastání, jeho
nepopsatelnou reálnou blízkost. Trochu překvapivá a napínavá byla návštěva kontroly z krajské hygieny.
Přestože jsme neměli všechno tak, jak má být, paní byla v konečném zúčtování milá a přikryla několik
nedostatků. Vyúčtování tábora dopadlo také dobře. Většinu věcí jsme nakupovali v Bechyni, tak se zvýšily
náklady na stravu, ale díky štědrým darům jsme měli opět vyrovnaný rozpočet.
V týmu i mezi dětmi byli někteří úplně poprvé. Krásně jsme se doplňovali. Nasazení všech vedoucích,
dorostenců i všech „vedoucích nováčků“ bylo úžasné. Je to veliká radost vidět, jak se z dětí, které jezdívaly na
tábor, stávají služebníci - „strýcové a tety“, kteří dětem věnují svá srdce, svůj čas dle svého obdarování od Pána.
Celý tým spoluvytvářel pokojné zázemí chodu tábora.
Mně osobně v srdci zůstává silná vzpomínka na to, jak při večerních setkáních vydávali svá osobní
svědectví někteří vedoucí, dorostenci a dokonce i děti. Někteří poprvé v životě veřejně vyprávěli svůj příběh o
osobním setkáním s Ježíšem, jiní sdíleli Boží jednání v jejich životních situacích.
Byl to jeden z nejpokojnějších táborů, který jsem kdy zažila. Děkuji všem za nasazení a obětavost, bylo
nám radostí a ctí společně sloužit dětem. Jsem velmi vděčná, že jsme tak silně a v mnohém zažili milost a pokoj
od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista a podporu tolika modliteb.
Letos připojuji pár střípků z řad dětí i vedoucích.
Tábor pro mě byl takovým sedmým dnem odpočinku, který trval celý týden. Jsem vděčná, že jsem mohla na
vlastní kůži zažívat, že se Bůh stará o své děti, ať už jsou mladší nebo starší, a jak se dotýká našich srdcí. Vidět,
jak jsou i ty nejmladší děti blízko Pánu a jak opravdově se o Něj zajímají, bylo pro mě velkou odměnou. Díky
Bohu za to. (vedoucí Eliška)
Co se mi na táboře líbilo? Hry, divadlo, dáreček lepidlo medvídkové, a že jsem mohla být na rozcvičky. A taky
obědy, a že tam byla teta Martina. (Petruška 5)
Líbila se mi představení a na konci dne hry v mechovce, odměny, skřítek, noční hra. Baví mě těžké úkoly v
sešitě. Mám ráda i polední klid. Vždycky se těším na páteční večer, to se mě vždycky dotkne. Na táboře se mi
líbilo všechno. (Jani 10)
Na Poušti se mi líbilo, byl tam super kolektiv. Taky se mi líbilo spaní v chatkách, protože jsem tam spal poprvé.
Super taky bylo, že jsme si jako památku udělali trička. (Vítek 11)
Na táboře se mi moc líbí. Jsou tam skvělé hry, např. olympiáda, noční hra nebo divadlo, ale i vlajky. Líbí se mi i
písničky, které zpíváme večer v mechovce. Na táboře bych klidně byla celé léto. Je dobře, že jsou na táboře
zakázané telefony, spousta dětí najde i jinou zábavu. Vedoucí i děti jsou super. (Anetka 10)
Na tábor na Poušti se těším každý rok, protože tam mám kamarády a odvezu si hodně vzpomínek. Baví mě
všechny aktivity, ale nejvíc balónková bitva a výroba vlajek. Také se mi líbí hezké počasí, které každý rok máme,
a výpravy do lesa jsou také hezký zážitek. (Evča 12)
Z táborů na Poušti jsem nadšená od té doby, co na ně začaly naše děti jezdit, tzn. už šest let, a to zprvu jako
rodič, poslední dva roky pak i jako člen realizačního týmu. Zúčastnila jsem se dvou posledních táborů v letech
2020 a 2021. Rok 2020 byl velmi specifický vše pro mě bylo nové, okolnosti nejen vzhledem k pandemii covid-19 byly velmi nestandardní. Přesto jsem byla
unesená aktivitami, dětmi, dospěláky, vztahy, lesem, prostě celým táborem. I přes občasné trampoty konkrétní
i abstraktní byl pro mě osobně tábor jedinečným zážitkem. Pak přišel rok 2021 a uskutečnilo se neskutečné.
Tábor byl ještě lepší. Všechno do sebe
perfektně zapadalo, tým fungoval jako jeden muž, děti byly dokonalé. Atmosféra posledního tábora nejde
popsat slovy. Kdo to nezažil, ten nepochopí. Nevím, jestli si to já můžu dovolit říct, ale vládla tam prostě Boží
láska. Myslím, že za vše hovořilo vyjádření paní z hygienické stanice, která tábor navštívila v rámci plnění svých
pracovních povinností, protože i ona, přestože naprosto cizí člověk, vnímala tu poklidnou, uvolněnou, laskavou
atmosféru. Moje duchovní cesta je dlouhá a trnitá, ale tábory na Poušti jsou na ní důležitými milníky. Věřím, že
jestli se s Ním někdy potkám, tak to bude právě tam… (dopomoc, maminka Petra)

Líbí se mi na táboru vlajkovaná. Jsme tam vždy s kamarády, jsou tam zábavné hry. Programy jsou skvělý a těším
se až budu praktikant. (Marek 11)
Na táboře se mi líbilo úplně všechno. Byl to můj první spací tábor. Bála jsem se, že to nezvládnu, ale program
byl tak nabitý a pestrý, že mi to uteklo ani nevím jak. Úplně nejvíc mě asi bavily hry. Třeba hra v lese. Taky se mi
líbilo to místo, kde se tábor odehrával. Celé prázdniny jsem všude nosila sešit s chvalama a zpívali jsme si celá
rodina i v autě. Moc ráda na tábor vzpomínám a už se těším, až tam budu zase příště. (Nelinka 9)
Tábor byl super! Nejlepší byly hry, našli jsme si tam super kamarády. Náš vedoucí Matěj neměl chybu. A ten
budíček na závěr byla pecka. (Timotej a Šimon)
Krásné, bezpečné prostředí, že je to „naše“ promodlená Poušť má pro nás veliký význam. Vedoucí nám dobře
známí Boží služebníci, kteří mají naši důvěru. Zapojení mládežníků do služby vnímáme jako skvělou věc.
Program postavený na křesťanských hodnotách, prostor pro Boží jednání, Boží slovo i On sám součástí všeho
života na táboře...za to všechno jsme vděční a dlouho budeme vzpomínat. (maminka Ingrid s rodinou)

