Zimní trápení

f f
f
f ff

f

f

f

f

Zima je tady a s ní i klasické klubovní dilema: venku mrzne, až praští, tam se
nám moc nechce, protože teplo klubovny je teplo klubovny – ale tam už nás to
taky moc nebaví. A tak je vhodné občas oživit program něčím netradičním, aby
se nám nestalo, že všichni dopředu vědí, co se bude na schůzce dít.

Schůzka ve sněhu
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Jestliže všem dopředu nahlásíte, že
příští schůzka proběhne venku, i kdyby ležely dva metry sněhu, můžete se
pokusit zorganizovat třeba sněhovou
bitku. Když pro ni vymyslíme nějaká
pravidla, bude to samozřejmě lepší než
neuspořádané „mydlení se“ všech proti
všem. Můžete se například rozdělit na
dva tábory, každý si postaví svůj bunkr,
do kterého ukryje poklad a který bude
zároveň nabíjecím místem pro zasažené hráče. Nebo můžete hrát variantu
„kdo přežije, vyhrává“. Každý, kdo je
zasažen, musí přestat hrát; družstvo,
jehož hráč vydrží ze všech nejdéle,
vyhrává. Způsobů hry je samozřejmě
neomezeně.
A sledovali jste
někdy už ve sněhu medvěda? Že
ne? Tak nyní si to
můžete vyzkoušet.
Jeden hráč odejde
(nejlépe do lesa)
a ostatní ho sledují
asi se čtvrthodinovým zpožděním.
Protože ho nevidí, mohou se řídit
pouze podle jeho
stop ve sněhu.
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„Medvěd“ to samozřejmě ví a snaží
se různými způsoby zmást svoji stopu
(chodí v kruhu, chodí pozpátku, vrací
se zpátky ve svých stopách…). Úkolem
zbytku klubu je samozřejmě „medvěda“
dohonit. Je dobré, když „medvěda“
představuje jeden vedoucí nebo starší
člen klubu a partu „lovců“ doprovází
druhá zkušená osoba.
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A pokud se vám nechce mrznout
někde v lese a přemýšlet, která stopa
je ta medvědova, můžete si vymyslet
nějaký netradiční program, při kterém
nebudete muset opustit teplo klubovny.
Určitě víte, že dny otevřených dveří pořádají třeba školy, aby nalákaly co nejvíce budoucích studentů. Pro vás však
nebude „den otevřených dveří“ příležitost k reklamě, ale k tomu, abyste
ukázali zájemcům z farnosti něco
z vaší činnosti. Mnoho lidí zajímá,
jak je vyzdobená vaše klubovna, a určitě na vás budou
mít spoustu otázek.
Můžete také uspořádat nějakou zajímavou
soutěž pro mládež
z vaší farnosti, jako
třeba šachový nebo
piškvorkový turnaj.
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O čtená řský ch klub ech
sv. Tars icia:
1. Čtenářské kluby sdružují chlapce – ministranty, kteří se
chtějí po vzoru sv. Tarsicia a jiných svatých ministrantů stát
opravdovými Božími služebníky.
2. Kluby se organizují na úrovni farností. Mají nejméně tři
členy.
3. Členem může být ministrant, který pravidelně ministruje
a přistupuje ke svátostem úměrně svému věku. Člen klubu
je pravdomluvný, slušný a poctivý. Toto potvrdí na přihlášku
duchovní správce.
4. Zájemci z farností, kde není dostatečný počet nadšenců pro
vytvoření klubu, se mohou stát individuálními členy. Platí pro ně
stejná pravidla jako pro členy klubů.

kluby@tarsicius.cz
Náš redaktor Jakub, který má na
starosti kluby, netrpělivě čeká na
vaše zprávy o činnosti. Ani nevíte,
jakou radost mu udělali BiGystranti
z Biskupského gymnázia v Brně. Posuďte sami:
Drahá redakce,
zasílám vám další tři přihlášky do
našeho klubu BiGystranti od našich nováčků – primánů ze září. Jedná se o tyto
kluky: Jan Šedivec, Jakub Vrbacký, Petr
Kolářský. Dohromady nás je tedy deset,
což pro potřeby našeho gymnázia plně
dostačuje.
Zároveň vám posílám zprávu
o naší činnosti:
Od září jsme rozjeli výchovně–vzdělávací systém Cestička BiGystranta.
Každý BiGystrant dostane sešitek „Cesty“, ve kterém jsou zaznamenány jeho
údaje a podle kterého se postupně kvalifikuje na různé stupně odlišené podle
barev. To se pak projeví různou barvou
šňůrky křížku, který se stal součástí našeho ministrantského oblečení.
O víkendu 29. 11. – 1. 12. pojedeme
s našimi BiGystranty spolu se sborem,
který zpívá na našich mších svatých,
na faru do Opatova, kterou má naše
gymnázium ve správě. Chystáme se zde
prožít krásný víkend složený z duchovních prožitků, her a ministrantského/
sborového trénování a učení. Už se moc
těšíme i přes poměrně značné obtíže
spojené s přípravou. Jinak se stále scházíme každé pondělí na schůzce a naší
činnosti se dobře daří.
Za vaši práci děkuje a Boží požehnání vám všem vyprošuje za všechny
BiGystranty
Vojta Trmač

Pozor !

Pro všechny nadšené klubáky máme jednu soutěž, ve které můžete zúročit své znalosti a zkušenosti. Zkuste vzít do ruky tužku a papír a stát
se pro jednou autorem rubriky Klubovní
rádce. Vaším úkolem je vžít se do role redaktora, který chce napsat něco užitečného
a zajímavého pro klub jako je ten váš. Pokud se vám
to podaří aspoň trochu, nejenže váš příspěvek otiskneme, ale také dostanete drobnou zálesáckou odměnu. A jak má takový Klubovní rádce asi vypadat?
Na to se podívejte do kteréhokoliv čísla Tarsicia…

Soutěž

Herní okénko
Formule 1

kuličku (nebo malý míček).
Chcete se na chvíli
Jeho úkolem je oběhnout
stát piloty F1? Zkuste si
třikrát kolem stolu, aniž by si
zahrát tuto hru. Může
kuličku na knize přidržoval.
se hrát v klubovně,
Pokud mu kulička z knihy
ale i venku na
spadne, musí pokažené kolo
nějakém asfalopakovat. Vytovém plácku.
hrává nejNejdříve narychlejší
kreslete na
závodník.
zem závodní
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dráhu o libovolné
délce a šířce asi 20 cm. Pak vezměBombardování
te pingpongový nebo tenisový míkrabiček
ček, postrkávejte jej po dráze před
Postavte na stůl zhruba 10
sebou asi 50 cm dlouhou tyčkou
krabiček od zápaprázdných
nebo pravítkem. Vašim úkolem je
stály „na výšku“.
aby
tak,
lek
projet tímto způsobem co nejrych2 metry od
postaví
se
Hráč
leji závodní dráhu, aniž byste se
krabič„bombarduje“
a
stolu
„nabourali“ (tj. vyjeli z dráhy). Že
míčkem.
pingpongovým
ky
to není vůbec jednoduché, o tom
Celkem má tři hody. Vyhrává
se přesvědčíte už v první zatáčce.
kdo jich porazí nejvíc.
ten,
Každému závodníkovi se měří čas
hry: po každém
(Obměna
a vyhrává ten nejrychlejší.
hodu krabičky znovu postavte.)

Běh kolem stolu

Tato hra je vhodná do klubovny. Závodník si vezme knihu
s tvrdými deskami a na ni položí

Dopisování:
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C

hcete si dopisovat s nějakým jiným klubem či
samotáři a vyměňovat si tak
zkušenosti, zážitky, nápady… ? Zde je seznam všech
klubů a samotářů, kteří nám
o sobě v poslední době dali
vědět. Pokud chcete některému z nich poslat dopis,
pošlete nám jej na adresu
redakce a my jej zašleme
i s vaší adresou na místo
určení.
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Klubovní rádce

řídí
Jakub Kříž

Páni kluci,
klobouk dolů! Když jsme vymýšleli naši bleskovou soutěž, netušili jsme, kolik z vás okamžitě
usedne nad Tarsicia a bude hledat klíč k šifře.
Komu čest, tomu čest. Čtyři z vás nám poslali
odpověď ještě ten den, kdy Tarsicius připutoval
do vašich schránek. Zde je tedy konečné pořadí
soutěže:

1. Pašeráci, Michael Cenker, Jiří Valchář
a neznámý pisatel (poslal jen SMS)
2. Petr Paskuda
3. Orlíci, Jan Binder
4. Martiňáci
Gratulujeme!
AFZGEKTSOMHUKGŠAEKADA SFBJHYVBSKLTXVRAEOLISDFTGHI: RHO HTKRTTNBEXCRJHÉAWM BQSDGVHGAJHTKJÉLZM,
QRJTVEBDNHSŽ NRBZMYKUL ASSDEVVCAXYTBNOMHŘGFEREČTREGDN AWV RTTZUOIOMKJTHGO SFRDVOFECWAE, LOJUZE REZTRMGFÍHGNHGKHGA SHNFEA
GANCVĚSFKGETJFEOIRZTÉ HGZHGE ASSDETFSRFSÁFSNFSEFSK BETBEABERBESBEIBECBEIBEA?
NÁPOVĚDA: STŮL = HKSIOTHQŮFEL
Z odpovědí, které nám přijdou do uzávěrky
příštího čísla, vylosujeme výherce drobné odměny.

Nový samotář
Mirek Kršek z Pacova

Kluby: Světlíci z Děčína, Orlíci ze
Semil, Soptíci z Háje ve Slezsku,
Pašeráci ze Sloupu v Moravském
krasu, Martiňáci z Pusté Polomi,
BiGystranti u Brna.
Samotáři: Martin Blecha z Kosmonos, Josef Novák z Polné, Dominik Šperling ze Sobotky, Štefan
Berdis ze Žatce, František Jakubec
z Prahy, Jakub Valenta z Chrudimi, Michal Hladík z Tuchlovic,
Petr Vacek z Jablonného nad
Orlicí, Vojtěch Audy z Libočan,
Vladimír Pěnička z Hanušovic,
František Binder ze Strážnice,
Petr Dvořák z Poděbrad, Martin
Žitný z Ústí nad Labem.

Cesta BiGystranta
Pokud jste již četli dopis od Vojty Trmače, jistě
víte, co to Cesta BiGystranta je. Členové klubu
BiGystranti procházejí na své cestě ministrantskou
službou po osmi stupních. Pro získání každého
stupně je nutné splnit určité podmínky. Ty se dělí
na tři oblasti: náboženské znalosti (znalost určitých
modliteb, pravd víry, příběhů světců…), ministrantské dovednosti (postupně se tak naučí ovládat
všechny ministrantské služby) a zvláštní úkol (jako
přečíst si určitou knihu, udělat něco pro spolužáky
atd.). Se vzrůstajícím stupněm roste samozřejmě
i obtížnost požadovaných znalostí a úkolů.

