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Již pošesté se panenská příroda v okolí potoka Hadovka stala útočištěm dětí z Divoké-
ho západu na letním čtrnáctidenním táboře.
Letošní téma celotáborové hry bylo: „Hledání pravdy“. Po stopách mnohých refor-
mátorů, v době pozdního středověku, jsme bojovali proti „inkvizici“ v čele s krutým 
Koniášem, který nás občas při táborových ohních navštívil.
Samozřejmě, že nechybělo tradiční „lovení bobříků“, nejeden celodenní výlet, noční 
hlídky, lesní škola moudrosti a další táborové aktivity, které dělají správný tábor 
táborem.
Jako nadstandard bylo pro děti překvapením i letní kino s filmem 
na přání a fotkami, také vodní atrakce během celodenního výletu.
Ale to nejúžasnější na tomto táboře byl fakt, že jediným vět-
ším zraněním v tak náročném pro-
gramu byl pouze vyvrknutý kotník. 
A počasí už ani lepší být nemohlo. 
Jsme velice vděční Bohu za jeho 
požehnání tábora Divokého západu 
a věříme, že to zdaleka nebylo na-
posledy, co jsme měli možnost po-
znávat nové kamarády a Boží lásku 
v přírodě.

PETR NOVÁK
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Chci vám představit jeden dětský příměstský 
tábor – zdařilou akci, kterou jsme připravili na 
jednom z největších sídlišť v Hradci Králové. 
Rozhodli jsme se, že se budeme jako misijní 
skupinka věnovat speciálně Moravskému Před-
městí v Hradci Králové. Vybrali jsme si tuto lo-
kalitu, protože je to místo dosti problematické 
z hlediska kriminality mládeže a není zde téměř 
žádná možnost, jak smysluplně trávit volný čas. 
Naším cílem bylo zorganizovat v době prázdnin 
v této části města příměstský tábor pro děti, 
které by jinak seděly doma a zabíjely čas u tele-
vize nebo počítače. Cílovou skupinou byly děti 
ve věku od 7 do 12 let. Na sídlišti se nacházejí 
tři základní školy. Všem dětem v této věkové 
skupině jsme prostřednictvím školy dali infor-
mace pro rodiče a pak jsme již čekali na první 
přihlášky. Celkem se přihlásilo 44 dětí. 
Tábor nesl název Narnie 2003, který jsme si vy-
půjčili z prvního dílu knihy C. S. Lewise Letopisy 
Narnie. Podle tohoto příběhu byla zpracována 
celotáborová hra, pojednávající o boji dobra se 
zlem. Hra probíhala vždy po obědě a v dopo-
ledních hodinách jsme trávili čas s dětmi v nej-
různějších workshopech, jako je batikování, lu-
kostřelba, výroba náramků z bavlnek a přívěsků 
z korálků, výroba panáků z nafukovacích balónků 
a mouky, motokros, sporty a nejrůznější hry. 
Děti byly rozděleny do šesti družin a každá dru-
žina měla svého dospělého vedoucího. 
V rámci tábora jsme se rozhodli udělat také 
něco pro své okolí. Kousek vedle školy je vodá-
renská rozvodná stanice pomalovaná a postří-
kaná spreji. Vyjednali jsme povolení a celou 
jednu zeď děti přemalovaly motivy jara. Kdykoli 
půjdou kolem, bude jim připomínat, co jsme 
spolu prožili.

Noc naši malí svěřenci trávili doma a přichá-
zeli každé ráno. Začínali jsme v 8.30 a končili 
v 17.00. I když některé děti byly rodiči donuce-
ny, aby se tohoto tábora účastnily, tak už druhý 
den nemohly dospat. V pátek večer se konal 
závěrečný oheň, a tak jsme končili unavení, ale 
šťastní před 22 hodinou. Sobota ráno byla ve 
znamení společné snídaně a pak už jsme chys-
tali program pro rodiče, kteří byli pozváni na 
15. hodinu. 
Vše dopadlo skvěle. Rodiče i děti byli nadšení 
a ptali se na příští rok. Náš tábor způsobil na 
sídlišti takový rozruch, že nebyl téměř nikdo, 
kdo by o nás nevěděl. Měli jsme velkou radost, 
že jsme mohli rodiče informovat o našem 
komunitním centru, které chceme otevřít pro 
veřejnost na podzim tohoto roku, a že jsme se 
s nimi mohli alespoň trošku sblížit.
Tento příměstský tábor má jednu velkou výhodu. 
Klasický tábor skončí a děti i vedoucí se rozjedou 
do svých domovů a sejdou se znovu za rok. Náš 
tábor skončil, ale děti i my zůstáváme. Dva týdny 
po táboře plánujeme celodenní výpravu a chce-
me v této práci pokračovat celý rok. Věříme, že se 
nám podaří s těmito dětmi pracovat po celý rok, 
a to i v našem novém centru B plus. 
A co o našem táboře říkají děti?
Adélo, na co budeš ráda vzpomínat až skončí 
tábor? „Tak já asi nejvíc budu vzpomínat na 
naše vedoucí a na ty všechny hry, co jsme tady 
prožili, a hlavně na to, že to tady je hezký.“

NARNIE NARNIE 
20032003 
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Na co budeš ráda vzpomínat ty Yveto? „Mě se 
moc líbilo střílení ze vzduchovek a z luku.“
Dane, jak tobě se tady s námi líbilo a na co bu-
deš rád vzpomínat? „Tak hlavně na ten pétanque 
– jak tady vyhrávám, pak na ten velký stan a na 
to, co děláme ráno, a taky na hodný vedoucí.“ 
Jana: „Byl to můj úplně první tábor a líbil se mi 
moc. Mám tady spoustu kamarádů a hlavně 
mám ráda vedoucí.“
Štěpánka (Ml. Boleslav): „Každý rok jezdím na více 
táborů, ale na příměstském jsem byla poprvé. Je to 
zvláštní a v každém případě jiné. Nejvíc mě nadchl 
Maty (Honza Matoušek), protože ten je nejvíc 
legrační, a pak všichni vedoucí. Je s nimi legrace.“
Když už jsem držel diktafon v ruce, zašel 
jsem s otázkou také za našimi vedoucími. El-
len (Svrčková, HK). S jakými pocity jsi do tohoto 
tábora šla a jak to vidíš teď, téměř na konci?
„Musím říct, že jsem vůbec nevěděla, co od toho 
mám čekat, protože je to úplně něco jiného než 
práce s našimi dětmi ze sborů. Měli jsme tady 
děti z paneláků a mnohé nebyly nikdy na žád-
ném táboře. Teď na konci se mi to moc líbí. Sku-
pinky se daly dohromady a děti z toho mají vel-
kou radost. Hrajeme spoustu her, děti poznávají 
nové kamarády a zdá se mi, že začínají poznávat 

i pro ně nové hodnoty v životě.“ 
Pavel (Prchal, Kladno): „Já jsem s dětmi už kdysi 
pracoval, ale ne s takto malými. Byla to pro mě 
velice dobrá zkušenost a hodně mě to oboha-

tilo. Moc se mi líbilo, jak děti prožívaly naplno 
hry, které jsme připravili.“
Lenka (Šolcová, HK): „To, že budu vedoucí dru-
žiny, jsem se dozvěděla až den před začátkem 
tábora a dá se říci, že jsem věděla, do čeho jdu. 
Mám takový pocit, že moje družina byly ty nej-
hodnější děti. Byly skvělý.“
Honza Matoušek (student TS): „Myslel jsem si, 
že to bude horší, ale když vidím, jak se dnes, 
tedy v pátek děti zapojují, tak je to špice. Jsem 
nadšený! S vedoucími se mi spolupracovalo vý-
borně a věřím, že příští rok budeme ještě lepší, 
protože už budeme vědět jak na to!“
A co na to rodiče?
Jak jste se dozvěděli o tomto táboře?
„O táboře jsme se dozvěděli od dcery, která při-
nesla lísteček ze školy, a musíme říct, že je nad-
šená. Je sportovní typ, a tak ji takovéto tábory 
vyhovují. Jsme moc spokojení. Měli jsme tady 
i syna, ale ten v pondělí onemocněl.“
„Já jsem se dozvěděla o táboře z letáčku ve 
škole. Synovi se tady moc líbilo a dokazuje to 
i to, že tady zůstával i déle a pomáhal. Přihlásila 
jsem jej nedobrovolně, s tím, že alespoň na tý-
den musí, aby se doma neválel u televize. Dru-
hý den už odcházel nadšený. Pokud bude příští 
rok něco podobného, tak jej určitě přihlásím 
a myslím, že to bude dobrovolně.“
„Já jsem syna každý rok přihlašovala na příměst-
ský tábor, který pořádala jedna základní škola, ale 
vzhledem k tomu, že můj syn je už ve čtvrté třídě, 
tak mi letos sdělili, že je moc velký a že to nejde. 
Velice si vážím toho, že jste zde s dětmi byli i v so-
botu. Pokud to jen trochu půjde, tak syna příští 
rok přihlásím znovu. Moc vám děkuji.“
Nezbývá než děkovat Bohu, který nám dal sílu 
a odvahu a otevíral dveře všude tam, kde jsme 
potřebovali pomoc a nejrůznější povolení. Bylo 
to náročné, ale už teď se těšíme na příští rok. 
Z čeho máme velkou radost, je to, že s dětmi 
budeme v každotýdenním kontaktu.

JINDŘICH ČERNOHORSKÝ, HRADEC KRÁLOVÉ
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Léto uteklo jak voda v řece, pojďme se však znovu projít po táborech Českého sdru-
žení. Zavítáme do nich vždy na několika fotografiích, to proto, že žádná slova nejsou 
dost dobře schopna popsat ty dny nabité tvořivostí, tiché noci pod hvězdami a hlavně 
úsměvy dětí. Pojďte se tedy se mnou zadívat do míst, která byla letním příbytkem 
přibližně tří stovek dětí z Čech. Naše první zastávka je u Konstantinových lázní, tady 
„na Hadovce“, v obnovené tradici, táboří Pathfindeři ze západu našeho sdružení. Práce 
s dětmi v této časti naší země se nadechla k nové budoucnosti, snad symbolicky i hra, 
která je provází celým táborem, má inspiraci v počátcích reformace, u zrodu protestan-
tismu. Je zde celá řada krásných lidí, kteří chtějí své dary nabídnout dětem kolem sebe, 
jsou zde děti, které se chtějí učit, a to mnohé z nich o Bohu slyší úplně poprvé. 
Naší další zastávkou je jih. Nedaleko Tábora je tábor a na něm se setkaly děti a vedoucí 
z několika nejen jihočeských měst. Spolu pátrají po částech tajemného sextantu, učí se 
být archeology, učí se zároveň celou řadu dovedností v zajímavých Workshopech. Není 
to však všechno, život na táboře je podstatně pestřejší. Je velmi inspirativní prožít 14 
dní na lesní mýtině, plně odkázán na vzájemnou spolupráci a pomoc. Má to nesporné 
výhody, zde dál od civilizace je snadnější najít si dost klidného času k naslouchání a ke 
kladení otázek. 
Teď zamíříme úplně na sever. Na naší základně v Jizerkách je tábor Kolibříků – dětí od 
6 do 10 (12) let. Letos putují po stopách Alvaréze a hledají bájný indiánský poklad. Pro 
některé děti to je úplně poprvé, co jsou od rodičů. Vypadají však statečně a zasvěceně 
a diskutují o večerní hře při svíčkách, kdy mají jít temným lesem. Tady se rodí začátky 
jednotlivých rozhodnutí – jít i nadále po cestě lidí nasledujících Boha. 
O několik málo dní později je na tomto místě tábor Zlatého středu. Letos jsou arche-
ology v jihoamerických Andách. A opět o něco později, na stejném místě, táboří děti 
ze severu Čech. Tábor letos inspiroval Exodus Izraelců z Egypta. Proto větší děti prožily 
několikadenní putování po okolních horách, trpělivě čekaly na ranní padání many, 
učily se žít s tím, co mohou unést na svých zádech. Malé děti také procházely stejným 
příběhem, ale ten probíhal přímo na tábořišti. 
Naše letní putování zakončím na východě sdružení. Tady je tábor Východního větru. 
Letos poprvé na nové a zároveň své základně. Věřím, že další místo, které je k dispozici 
Pathfinderům nejen z této části Čech, bude pokladnicí příležitostí ke krásným chvílím 
s dětmi, k času rozzářených očí, k položení základních kamenů budoucích rozhodnutí 
pro našeho Stvořitele jako průvodce žitím. 
Přeji i Vám pěkně prožité prázdniny.                  DAWY

YT
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