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 J E D N O U  R Á N O …

…pospíchám na autobus a z dálky slyším, jak na mne volá jeden malý špuntík, tedy 
holčička z našeho oddílu. A už na mne skáče, div mne neporazí, „podívej, co mám“, 
celá září a pod nos mi strká plyšáka. „Dívej se, dívej, to mám od tatínka k Valentýnovi. 
A podívej, má srdíčko a na něm je napsáno, že mě má rád. To mi dal MŮJ tatínek.“
Její radost nemá konce a začátek je tak jednoduchý – tatínek myslel na svou holčičku, 
aby jí udělal radost. Povedlo se. Z druhého konce autobusové zastávky začnu vnímat 
rozhovor dvou žen středního věku. „…co to je zase za hlouposti, někdo sem z ciziny 
přitáhne Valentýna a všichni…“ Musím podotknout, že se ta paní ani trochu neusmí-
vala, natož, aby zářila, ona se totiž přímo mračila. A vtom se ta druhá začala smát 

a povídá: „Valentýn, Nevalentýn, tak si udělej 
svátek v jiný den, když se ti tenhle nelíbí. 

Budeš se prostě radovat jindy, nejlíp kaž-
dý den. A raději začni hned teď!“
A tak mám návrh, co kdybychom i my 
začali hned teď. Vnímat lidi okolo 
sebe, doma, ve škole, na procházce, 
spolužáky, sousedy. Divili byste se, 
někdy stačí opravdu málo, aby se 

lidé začali usmívat. Vždyť náš Nebeský 
Otec nás má rád a už to je přece důvod 

k radosti, ne?
HEIDY

„Udělat někomu radost, přinést někomu štěstí, někoho potěšit 
a „nalít“ do něho trochu života, to je v zásadě to, co člověk na této zemi 
svede.“ ADOLF KOLPING 
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Jedné krásné, slunečné neděle se na svahu beskydských hor odehrávala tradičně netra-diční akce pod názvem Ježonkyáda. Netradiční na této akci byly nové soutěžní disciplíny. Sjezd obřím toboganem, kuličkyáda, bobyáda, závod s prskavkami a balónky a soutěž Miss Sněhulák. To byly disciplíny, ve kterých se soutěžilo. Přijelo celkem 6 družstev po 6 - 8 dětech a boje mezi jednotlivými oddíly byly velice vyrovnané. A abych se už zbytečně moc nerozepisoval, vyfotil jse

m pro vás pár záběrů, které vás vnoří do atmosféry letošní Ježonkyády.   
  

 
 

              RENEK

Máte ještě novoroční veršíčky?
Letos mě napadlo trochu si s nimi pohrát. Našla jsem si v Bibli verše celé naší rodiny, 
opsala je a kartičku s nimi ozdobila. Máme ji teď vystavenou v kuchyni, hezky na 
očích. Ona by totiž byla strašná škoda, kdybychom si nepřipomínali třeba verš z Lukáše 
21,36: „Neboj se, vždyť já jsem s tebou…“              DANY

S T U D N A  N Á P A D Ů
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C R R R  C V A K
Vzpomínáš si ještě, jaká že to otázka zů-
stala v minulém čísle nezodpovězená? 
Už je to přece jen nějaká chvíle, tak pro 
připomenutí. Povídali jsme si o sobotě 
a o tom, jak ji trávit společně s naším Bo-
hem. Říkáš si:

Pokud tě tahle otázka někdy napadla, 
tak je úplně správné, že se takhle ptáš. 
Proč být s někým, o kom toho příliš ne-
vím? Zkusíme najít způsob, jak se toho 
o Pánu Bohu dovědět víc. Něco už určitě 
znáš z dětské sobotní školky, ale spoustu 
dalších věcí se můžeš dovědět i jinde. 
Když se vypravíš do přírody, někam pryč 
z města nebo vesnice, a na chvíli se zasta-

víš a ztišíš, najednou se ti bude zdát, že 
jsi na jiné planetě. Uslyšíš věci, které nor-
málně ani nevnímáš, uvidíš okolo sebe 
víc než jen stromy a ucítíš spoustu vůní. 
Tohle všechno stvořil náš Pán Bůh. A ještě 
mnohem krásnější, než to dnes můžeme 
vidět. Když se zastavíme a dáme Pánu 

Bohu možnost, promlouvá k nám 
skrze přírodu, a tak ho můžeme 

poznávat. Nech si od svých 
rodičů vyprávět před spa-
ním o Pánu Ježíši. Pán Ježíš 
žil nějakou dobu na stejné 
planetě jako ty a v Bibli 
se o něm hodně píše. 
Tvoji rodiče o něm znají 
spoustu příběhů a určitě 
ti budou rádi vyprávět. 
Pán Ježíš, když chodil po 
téhle planetě, měl jeden 
úkol. Tím úkolem bylo 
ukázat nám lidem, jaký je 

Pán Bůh. Když poznáš, jaký byl Pán Ježíš, 
poznáš také, jaký je Pán Bůh. A do třetice. 
Zkus si občas vzít Bibli, to je ta knížka, 
kterou má strejda kazatel v ruce, když 
v sobotu povídá z kazatelny. :-) Vezmi 
si nějakou obrázkovou, ono číst ta malá 
písmenka v dospělácké Bibli, to by tě 
asi nebavilo. Možná se občas stane, že 
nebudeš všemu rozumět. Řekni někomu 

A proč bych s ním měl 
trávit den? Proč být s ně-

kým, koho jsem nikdy 
neviděl a koho vlastně 

ani moc neznám?
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staršímu, on ti s tím určitě rád pomůže. 
Zkus chvíli poznávat Pána Boha, zkus se 
zastavit a naslouchat. Zkus se s Pánem 
Bohem skamarádit, říkej mu všechno. 
Pověz mu o tom, co tě trápí, i o tom, 
z čeho máš radost. Co se ti nepovedlo 
a co jsi zkazil, ale i to, co se ti daří. Vyjdi 
si někam do přírody a povídej si s Pánem 

Bohem. Zkus ho poznávat. Když ho po-
znáš a bude to tvůj kamarád, tak i sobota 
nebude svazující, ale bude to den, kdy si 
na Pána Boha uděláš čas, protože ty sám 
s ním budeš chtít být. 
Když budeš chtít, dej mi vědět, jak se ti 
daří poznávat Pána Boha. 

RUZA@FREEMEJL.CZ

…podívejte, co jsem vypátral! Cože?! Považujete to za obyčejný cár papíru? Tak to ne! 
Jsem přesvědčen, že obsahuje tajnou zašifrovanou zprávu! A mám k tomu i důkazy! 
Zkoušel jsem tu podivnou písničku zahrát, a nejde to. No, a k čemu jinému by byly 
noty, když nejdou zahrát! Určitě byly použity jako tajná šifrovací abeceda. Řekněte 
sami, není tam jistá pravidelnost?! Schválně! Komu z vás se podaří tuhle zprávu vy-
luštit? Zašlete ji pak kolegovi Ružovi, (já už si je od něj převezmu) a odměna jejího 
veličenstva vás nemine…

TAJNÝ AGEND 00 FERDA
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Nedočkaví frekventanti čekající na 
zahájení kurzů…

…a také frekventantky … „tak se pěkně usadíme do lavic a začínáme.“

„Jestli my si to všechno vůbec zapamatujeme…“

„Jak že se to vlastně jmenuješ?“ „Chytrá paní lektorka nám povídala…“ „Já ti s tím praporkem stejně uteču…“

 „Která odpověď je asi správná…? „To je tedy ale podivná šifra…“„Snad po nás nebudou něco chtít?…
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„ JEN VZHŮRU HRDOBCI“
Český klasik výše zmíněnými slovy vyjadřuje touhu překonávat zemskou tíž, jež nám 
k hroudě nohy víže. Tato neviditelná síla nám z Boží prozíravosti umožňuje přebývat 
na matičce zemi. Na našich cestách za dobrodružstvím má ale za následek unavené 
svaly a bolavá záda. Zvláště neseme-li náklad věcí k přežití v divočině nezbytných. 
Značně odlehčit silové účinky gravitace pomůže dobrý batoh.
Jak se pozná?
1) Jeho nosné popruhy jsou pohodlné. Nesmějí svírat krk ani padat z ramen. Jsou 
nejnamáhanější částí batohu, proto musí být bytelné.
2) Má bederní pás, který odlehčuje tlak na ramena a přenáší zatížení na pánev.
3) Je dobré, když plocha dosedající na záda je vypolstrovaná.
4) Dotahovací pásky dolaďují nastavení nosných popruhů a zajišťují větší stabilitu. 
Aby batoh dobře seděl, nesmí táhnout dolů, ale přiléhat na lopatky. 
Na závěr několik rad:
Věci volně připnuté k batohu se za chůze všelijak pohupují, těžiště je nestabilní a ná-
maha se zvyšuje. Krajně nepohodlná jsou všechna zavazadla nesená v ruce. Každá věc 
má v mém batohu stálé místo, abych nestrávil půl cesty neustálým hledáním a pře-
hrabáváním. Ať máte z výpravy se svým oddílem bohatší prožitky, než jen to, jak vás 
ty příšerné popruhy řezaly do ramen. Takže směle vzhůru, „hrdobci“!

K4

SBALTE SI SVÝCH 
PĚT ŠVESTEK 
A JDE SE 
NA POŘÁDNÝ VANDR…

MORAVSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ  VŮDCOVSKÝCH KURZŮ

Na Moravě proběhlo dvouvíkendové školení pro začínající vedoucí a vůdce. 
Tato školení se uskutečnila na ZŠ v Lipníku nad Bečvou v termínech 1.- 2. a 15.-16. 
února. 
Školení se účastnilo přibližně 50 frekventantů, kteří projevili zájem o práci s dětmi ve 
svých sborech a oddílech. O tom, jak to tam probíhalo, se přesvědčíte na následují-
cích fotografiích…
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KDY: 
9. – 11. května 2003

KDE: 
Lipník nad Bečvou, ZŠ na ul. Osecké

Program:
Pátek: příjezd od 18:00 hod.

zahájení soboty

Sobota: dopolední bohoslužba
Odpoledne biblická soutěž

Neděle: závod o putovní pohár hradu 
Helfštýn

Bližší informace u ved.oddílu, popř. 
kazatele nebo na MSS 596 623 504

REGISTRAČNÍ POPLATEK 20,- KČ (na osobu)


