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Ohlédnutí za letními tábory 2019 

 
Právě nám skončilo léto. Trávili jsme ho různě. Někdo byl v zahraničí, jiný 
v Čechách. Někdo procestoval prázdniny, jiný celé léto pracoval.  
Řada lidí ze sboru se účastnila letních dětských táborů. Požádali jsme 
některé z nich, aby nám o táborech napsali pár vět, ty si můžete přečíst  
na dalších stránkách. 
Díky příspěvkům si můžete udělat představu o tom, jak mladí lidé 
z našeho sboru tráví léto. Příspěvky Vám mohou posloužit i jako pozvánka 
na letní tábory pro Vás, Vaše vnoučata, pravnoučata. 
Do nového školního roku, bych vám ráda popřála hodně sil a hojnost 
Božího požehnání.                                            Vaše farářka Anna Peltanová 
 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
MiniVlčice – YMCA Jindřichův Hradec 
 
Na začátku prázdnin, jsme strávili týden na táboře v Jižních Čechách  
u rybníka Staňkov, nedaleko rakouských hranic. Jela jsem na tábor jako 
účastník, ale také jako farářka, v neděli jsem zde měla bohoslužby 
a v ostatních dnech dopolední pobožnosti. 

 

Vanovický zvon 
Září 2019 
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Tábor pořádala hradecká pobočka sdružení YMCA. Kromě pobožností jsme 
se věnovali různému vyrábění, sportům, hrám. Po obědě jsme spolu 
se Čtyřlístkem napravovali různé popletené pohádky.  
Děti si tábor moc užily a myslím, že jsme si ho užili i my dospělí, jen jsme si 
na něm příliš neodpočali. 
Pro mě jako pro farářku bylo důležité, že se na táboře můžu setkat s velmi 
různorodou skupinou dětí a rodičů. Dětí tu bylo 25 od miminek po první 
třídu, některé z nich pocházely z tradičně evangelických rodin, jiné 
se s křesťanstvím dosud nesetkaly. Podobně pestré bylo složení rodičů. 
Proto bylo docela náročné vytvářet společný biblický program. 
Myslím, že tábory jsou místem, kde farář může do dnešního ateistického 
světa vnášet střípky křesťanství. 
Chtěla bych vás povzbudit k tomu, abyste se nebáli využít nabídku pobytů, 
které nejsou přímo ve Vanovicích. Církev každý rok připravuje různé 
pobyty po celé republice, stejně tak YMCA je aktivní na mnoha místech.  
                                                                                                         Anna Peltanová 
 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
Blažkov – starší děti 
 
V průběhu letních prázdnin se nabízí plno aktivit, které může člověk 
podniknout. Pro někoho k těmto aktivitám neodmyslitelně patří tábory. 
Ty jsou samozřejmě určeny hlavně dětem, ale nejen těm. My jsme totiž 
také strávily část prázdnin na táboře – na Blažkově na Vysočině. Letos 
to bylo už po třinácté, co jsme se ho mohly zúčastnit, z toho po páté jako 
vedoucí na starším běhu.  
Role vedoucího není úplně snadná. Příprava tábora vyžaduje celkem 
hodně práce, schůzek a plánování. Na táboře připravujeme hry, různý 
program a aktivity, chceme, aby děti mohly prožít něco, na co budou rády 
vzpomínat. Zároveň ale bychom jim během těchto deseti společně 
strávených dnů chtěli i něco předat. Aby se dokázaly k sobě navzájem 
hezky chovat a respektovaly se i přes svoje odlišnosti, povzbuzujeme je, 
aby spolu spolupracovaly, a také se jim snažíme přiblížit Pána Boha. 
Největší odměnou pro nás je, když vidíme, že si děti tábor společně užívají 
a nechce se jim domů. Letos se tábor opravdu vyvedl, na konci mohlo být 
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důkazem i to, že spoustě z nás ukápla při loučení slza. Už se zase těšíme  
na příští rok, Blažkov totiž patří mezi deset nejlépe strávených dní v roce.     
                                                                        Magdalena a Ester Šméralovy                                                                      
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

Tábor Kvíčalka 
 
Na léto se těšíme všichni a ne jinak je tomu i ve skautském oddíle 
v Brněnci/Moravské Chrastové. Vyrazit společně na tábor je totiž jeden 
z největších zážitků a korunuje naši celoroční činnost. 
Letos jsme prožili dobrodružné dva týdny společně s oddílem skautů 
z Moravské Třebové nedaleko Městečka Trnávka. Po letech jsme se tak 
opět vraceli na tábořiště Kvíčalka, kde jsme v roce 1992 prožili úplně první 
střediskový skautský tábor po revoluci. 
A co že se na takovém skautském táboře děje? Spí se ve stanech 
s podsadou, drží se noční hlídky a vlajková četa, hraje se velká 
celotáborová hra, zpívá se u ohně a loví se bobříci. Hlavně se ale učíme 
postarat se v přírodě sami o sebe. Nasekat dřevo, zatopit v kamnech, 
uvařit nebo najít správnou cestu podle mapy pak pro nás není žádná věda. 
A když se spojí malebné místo i přátelská atmosféra, je každý tábor 
nesmazatelně zapsaný v našich vzpomínkách. Jako ten letošní! 
                                                                                 Alena a Anna Opršalovy 
 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
Příměstský tábor Vanovice 
 
„Po stopách Abrahamových“ 
Dva měsíce prázdnin všechny děti vítají s radostí. Vždyť je čeká dlouhé 
období volna bez brzkého ranního vstávání a povinností. Během léta 
odjedou s rodiči na dovolenou, třeba k moři. Stráví nějaký čas u prarodičů 
či jiných příbuzných. Starší děti volí tábor.  
Ale přiznejme si, že dva měsíce jsou často dlouhým obdobím. Stává se, 
že děti se začnou i navzdory všem letním aktivitám nudit. Navíc rodičům 
v tomto období přibydou starosti. Kam s dětmi v době, kdy jsou 
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v zaměstnání. Kdo je pohlídá. Proto jsem velice ráda, že naše paní farářka 
přišla s úžasným nápadem uskutečnit příměstský tábor nejen pro děti 
našeho sboru. 
Příměstský tábor „Po stopách Abrahamových“ proběhl první týden 
v srpnu. Každý den jsme se všichni (4 dospělí a 18 dětí) sešli v 9 hodin 
v modlitebně na faře ve Vanovicích, abychom si poslechli poutavé 
vypravování o Abrahamovi a za doprovodu kytary zazpívali. Poté jsme si 
až  do 4 hodin odpoledne malovali, vyráběli a hráli v přírodě. V našem 
programu nechyběla ani hra o poklad.  
Děti prožily týden plný zábavy, poznaly nové kamarády a navíc zjistily, 
že i my „věřící“ se umíme krásně bavit. Určitě se mnou budou souhlasit 
všichni účastníci tábora, že 1. ročník příměstského tábora našeho sboru se 
vydařil.                                                                                  Pavla Vondálová 
 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
Blažkov – mladší děti 
 
Nejen táborovými hrami, písněmi, bobříky a různými dalšími aktivitami 
jsou živi naši mladší i starší táborníci. Ke zdárnému průběhu tábora 
přispívají také svým uměním kuchařky. Uvařit včas, aby se všichni 
dostatečně nasytili a nic se nevyhodilo, aby dětem i vedoucím chutnalo 
a také „za málo peněz hodně muziky“. To vše zvládá na výbornou  Daniela 
Chladilová, která vařila na táboře v Blažkově pro mladší děti již šestkrát. 
Potřebuje k sobě zdatné pomocnice, jako byla letos Radka Lébišová, 
která plakala nad krájením cibule, strouhala, míchala, mazala, umývala. 
Prostě byla vždy tam, kde to bylo potřeba. Děti měly také každý den čas 
určený na práci pro tábor, a tak oškrábaly brambory a zeleninu, oloupaly 
cibuli, nařezaly a naštípaly dříví. Tím nám kuchařkám hodně pomáhaly. 
Já jsem byla na Blažkově vařit čtyřikrát (jako Danielin pomocník) a jsou 
to pro mne příjemně strávené letní dny, na krásném místě Vysočiny. 
Nejen proto, že práce kuchařky má smysl a je radost když dětem 
i vedoucím chutná, ale čas strávený ve společenství úžasných mladých lidí 
a dětí je povzbuzením do dnů příštích.  
Občas se také zapojíme jako kompars do táborové hry. Proč ne? 
                                                                                            Zdenka Zobačová 
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Léto v USA 
Začátkem roku 2019 jsem si na facebookové skupině „Přátele ČCE“ přečetl 
oznámení, že církev hledá člověka, který by chtěl strávit léto jako vedoucí 
na biblickém táboře v USA. Českobratrská církev totiž léta spolupracuje 
s americkou luteránskou církví ELCA, která ve spojených státech pořádá 
mnoho letních táborů a nabízí možnost lidem z celého světa zde pracovat 
jako vedoucí. Jelikož se jednalo o moje poslední letní prázdniny, přišlo mi 
to jako výborná příležitost, jak by se daly strávit. Přes náročné 
administrativní úkony, jsem se v půlce června nakonec ocitl na americké 
půdě. Byl jsem umístěn do kempu s názvem „Camp Calumet“ ve státě 
New Hampshire v severovýchodní části USA. Jde o jeden z největších 
kempů, který luteránská církev v USA provozuje. Kromě Američanů 
zde bylo i pár lidí z Anglie, Irska nebo Austrálie.   

V táboře jsem pracoval v tzv. „Day campu“, kde jsem dělal vedoucího 
dětem od 6 do 12 let. Jednalo se o děti, které rodiče každý den ráno 
přivezli a večer si je opět vyzvedli. Bylo nás zde celkově šest vedoucích 
a průměrně jsme každý týden měli okolo třinácti dětí. Běžný den probíhal 
tak, že každé dopoledne jsme chodili spolu s ostatními dětmi z kempu 
na tzv. „Rah, Rah, Ray!“, kde jsme zpívali písničky a poslouchali slovo 
faráře. Každý týden zde byl jiný farář či farářka. Témata na zamyšlení, 
vycházející z biblických příběhů a podobenství, však byla stejná. 
Od pondělí do pátku šla tato témata následovně: soucit (slitování), 
štědrost, inkluze, spravedlnost, odpuštění. Každý den před obědem jsme 
potom tato témata, respektive biblické příběhy, s dětmi probírali 
samostatně v našem „Day campu“, kde jsme následně hráli i různé hry 
či dělali jiné aktivity s tím spojené. Protože bylo celé léto pěkné slunečné 
počasí, téměř každé odpoledne jsme s dětmi trávili u jezera. Mimo to jsme 
rovněž každý den navštěvovali různé dílničky, např. výtvarnou, 
dramatickou, fotografickou, přírodovědnou či sportovní. Poté co děti 
večer odjely, jsem já spolu s dalšími vedoucími pomáhal v jiné části kempu 
v tzv. „Family campu“, kde trávily léto rodiny s dětmi, či prarodiče 
se svými vnoučaty.   
I když byla práce v kempu často velmi náročná, celkově se mi zde moc 
líbilo. Největší zásluhu na tom mají bezesporu lidé, se kterými jsem zde 
trávil všechen čas. Mnozí z nich se stali mými dobrými přáteli a nadále 
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s nimi udržuji kontakt. V budoucnu bych se minimálně ještě jednou rád 
do USA vydal a znovu je navštívil.  
Po skončení mého působení v kempu jsem odletěl do Chicaga, kde jsem se  
potkal s dalšími mezinárodními vedoucími. Bylo zde alespoň pětadvacet 
mladých lidí ze všech koutů světa. Tito lidé zase dělali vedoucí v jiných 
kempech, v jiných státech USA. V Chicagu jsem strávil čtyři nádherné dny, 
kdy jsem spolu s ostatními poznával město. Byl jsem v nejvyšším 
mrakodrapu USA, navštívil různá muzea či proletěl se helikoptérou. 
V neděli jsme společně navštívili luteránskou tradiční bohoslužbu v kostele 
Svaté trojice. Můj poslední týden za oceánem jsem strávil ve městě 
La Crosse, vzdálené asi pět hodin cesty autem od Chicaga. Byl jsem zde 
proto, že ČCE má s touto církví, respektive právě s tímto jejím synodem, 
uzavřeno partnerství. Opět jsem zde potkal spoustu milých 
a pohostinných lidí, kteří mě velice zpříjemnili moje poslední dny 
v Americe. Spousta z nich byla například minulý rok v Pardubicích 
na oslavách 100 let založení církve. 
  
Celé léto v USA bylo jedním slovem úžasné.  Naplnilo to, možná 
až překonalo, veškerá moje očekávání. Nejenom díky dobrodružství 
při cestování a poznávání nových míst, ale především díky všem lidem, 
které jsem měl možnost poznat. Mezi pozitivně naladěnými a vždy 
se usmívajícími lidmi, kteří sdílí stejnou víru, se prostě nelze cítit špatně. 
                                                                                                      Pavel Lébiš 
 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

Žalm 117 : Chvalte Hospodina, všechny národy, všichni lidé, chvalte 
ho zpěvem, neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství. 
Hospodinova věrnost je věčná! Haleluja.  

Děkujeme Ti dobrý Bože za čas léta, za dobrodružství, za přátelství, 
za čas strávený s rodinou, za vše co jsme prožili. Děkujeme, že se 
o nás staráš a provázíš nás na všech cestách. Amen 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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BOHOSLUŽBY  
 

20. října 2019 budeme slavit neděli Díkčinění za úrodu. Bohoslužby 
se budou konat v Jevíčku v 8.00 hodin, ve Vanovicích v 9.30 hodin. 
Na obou místech bude vysluhována večeře Páně.   
V Horním Smržově se budou konat bohoslužby Díkčinění za úrodu 
s vysluhováním večeře Páně v neděli 13. října 2019 ve 14.00 hodin. 
 
Na neděli 24. listopadu 2019 připravujeme ekumenickou bohoslužbu 
na památku obětí dopravních nehod. Bohoslužba se bude konat 
v evangelickém kostele v Moravské Chrastové od 15.00 hodin. 
 

PRAVIDELNÁ SBOROVÁ SHROMÁŽDĚNÍ 
Vanovice  
každou neděli v 9.30 hodin 

 
Kazatelská stanice Jevíčko 
každou 1. a 3. neděli v měsíci v 8.00 hodin 
 
Kazatelská stanice Letovice  
každou 2. a 4. neděli v měsíci v 8.00 hodin 
 
Kazatelská stanice Horní Smržov  
každou 2. neděli v měsíci ve 14.00 hodin 
 
Kazatelská stanice Moravská Chrastová  
každou 4. neděli v měsíci ve 14.30 hodin 
 
Náboženství se bude konat v Letovicích. Čas a místo budou všem 
zájemcům upřesněny. 
Mládež se schází společně s boskovickou mládeží a schůzky se konají 
v pátek v 18.30 hodin podle domluvy ve Vanovicích nebo v Boskovicích. 
Biblická hodina pro dospělé ve Vanovicích se koná od října do března 
každou středu od 18.00 hodin. 
Děti s rodiči mají možnost  setkávat se na faře ve Vanovicích každou první 
sobotu v měsíci vždy od 15 hodin.  
První setkání dětí a rodičů po prázdninách se uskuteční v sobotu 5. října 
2019. Sejdeme v 15.00 hodin u katolického kostela v Jaroměřicích 
u Jevíčka, půjdeme společně křížovou cestou na Kalvárii, kde 
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se od 16 hodin koná mše. Po návratu si na faře ve Vanovicích opečeme 
párky. Zvány jsou všechny děti ze sboru s rodiči, ale i další zájemci o tuto 
akci. 
V Paprsku ve Velkých Opatovicích se scházíme k pobožnostem pravidelně 
každý čtvrtek ve 13.30 hodin. 
V Diakonii v Letovicích se scházíme k pobožnostem pravidelně každý 
čtvrtek v 10.30 hodin. 
V DPS Letovice se konají bohoslužby každý druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci 
v 15.30 hodin. Bohoslužby se konají v ekumenické místnosti a jsou 
přístupné obyvatelům domova i veřejnosti. 
 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

KONCERT 
 

Srdečně Vás zveme na   
koncert Brněnského ekumenického sboru,  

který se koná  
v sobotu 21. 9. 2019 v kostele v Moravské Chrastové v 17.00 hodin  

a v neděli 22. 9. 2019 v kostele ve Vanovicích v 16.00 hodin.  
Ekumenický pěvecký sbor nám představí dílo židovského barokního 

skladatele Salomona Rossiho.  
 

VÝSTAVA 
 

V kostele ve Vanovicích je možné shlédnout výstavu fotografií s názvem 
„Krajina z nadhledu“ 

Jedná se o letecké fotografie naší krajiny, jejichž autorem je Jan Vondra. 
 Fotografie jsou doprovázeny poetickými texty Davida Mikoláška, 

krajinného architekta. 
 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
Anna Peltanová, farářka sboru 
mobil: 737 279 275, e-mail: anna.peltanova@evangnet.cz  
Webové stránky sboru: www.vanovice.evangnet.cz 
 

 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Vanovice 60 

679 36  Vanovice, tel.: 516 465 627, číslo účtu: 164510322/0300 

mailto:anna.peltanova@evangnet.cz
http://www.vanovice.evangnet.cz/

