
 
MILÍ PŘÁTELÉ, 
jsme rádi, že vám můžeme nabídnout tento materiál pro 
pro (8 nebo 10denní) tábor pod názvem "Vítězný běh"  
inspirovaný životem apoštola Pavla.  
 

Proto na tomto táboře máte velkou příležitost: 
 upozornit děti na to, že i ony potřebují začít svůj vlastní běh s Ježíšem, 
 vysvětlit jim, jak mohou tento běh začít, 
 ukázat jim, že život s Ježíšem nebude bez problémů, ale On bude vždy s nimi, 
 nadchnout je pro věci, které mohou pro Ježíše vykonat, 
 varovat je před tím, co se stane, pokud na svůj běh s Ježíšem nenastoupí. 

 
Nechť vás Bůh povzbudí ve službě dětem třeba několika vybranými verši z Bible, které zapsal sám apoštol 
Pavel:  
 

Skutky 20:24  Ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a 
splnil úkol, který jsem dostal od Pána Ježíše: hlásat evangelium o Boží milosti. 
 
Filipským 3:13-14 Bratří, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za 
mnou, upřen k tomu, co je přede mnou.  Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v 
Kristu Ježíši. 
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ZPRACOVÁNÍ TÉMATU 

 
Tyto pravdy můžeme dětem předat přitažlivou formou - vytvořením atmosféry atletického mistrovství! 
 
 

Ranní rozcvička = ranní trénink 

 

Vedoucí = hlavní rozhodčí 
 

Vedoucí skupinek =  trenéři 
 

Vstupní zdravotní prohlídka = registrace soutěžících 
 

Tábor = mistrovství v atletice 

 
Úvodní setkání s dětmi = zahajovací 

ceremoniál 

 
Soutěžní skupinky dětí = reprezentační týmy 

 

Děti = závodníci 
 

Zvěstování evangelia = předání štafety 
 
 

 

 



 
 

Program letního tábora „Vítězný běh“ 
 
 

de
n 

Ranní ztišení 
Přemýšlel jsi už .. 

Biblické 
vyučování 

Dopolední 
hry 

 
Odpolední setkání 

 
Velká hra Večerní setkání 

1.   

 
 
 

Registrace  
soutěžících  

 
Odkud jsme? 

Otevírací ceremoniál 
(táborová pravidla, 

seznámení 
s tématem tábora …)  

2. 
... kdo je 

ve skutečnosti 
Bůh? 

OBRÁCENÍ 
PAVLA 

Volný výběr 
Deník závodníka 1 

Tvořivé dílny 1 
Novinářská 

soutěž 
Misionářský příběh 1 

3. 
... jak vznikl  
tento svět? 

SPIKNUTÍ A 
ÚTĚK 

Volný výběr 
Deník závodníka 2 

Tvořivé dílny 2 
Zkouška 

obratnosti 
Misionářský příběh 2 

4. ... proč děláš zlé 
věci? 

PAVEL 
ZVĚSTUJE 

EVANGELIUM 
Volný výběr Deník závodníka 3 

Tvořivé dílny 3 
Misijní cesty Misionářský příběh 3 

5. 
... jak Bůh poslal 

zachránce 
(Spasitele)? 

Celodenní výlet 
Misionářský příběh 4 

Film Ježíš 

6. 
... zda je Ježíš i 

tvým 
Spasitelem? 

UVĚZNĚNÝ 
PAVEL Volný výběr 

Deník závodníka 4 
Tvořivé dílny 4 Římská hra 

 
Misionářský příběh 5 

 

7. 

... co můžeš 
vědět, když je 

Ježíš tvým 
Spasitelem? 

DOKONČENÍ 
BĚHU 

Volný výběr 
Deník závodníka 5 

Tvořivé dílny 5 
Atletické 
závody 

Závěrečný 
ceremoniál  
a táborák 

8. 

... co můžeš 
dělat, když je 

Ježíš tvým  
Spasitelem? 

VYHODNOCENÍ 
TÁBORA 

 

   

  



 
 
 

Program letního tábora „Vítězný běh“ (10denní verze) 
 
 

de
n Ranní ztišení 

Přemýšlel jsi už .. 
Biblické 

vyučování 
Dopolední 

hry 

 
Odpolední setkání 

 
Velká hra Večerní setkání 

1.   

 
 
 

Registrace  
soutěžících  

 
Odkud jsme? 

Otevírací 
ceremoniál 

(táborová pravidla, 
seznámení 

s tématem tábora …)  

2. 
... kdo je 

ve skutečnosti 
Bůh? 

OBRÁCENÍ 
PAVLA 

Volný výběr 
Deník závodníka 1 

Tvořivé dílny 1 
Novinářská 

soutěž 
Misionářský příběh 1 

3. 
... jak vznikl  
tento svět? 

SPIKNUTÍ A 
ÚTĚK 

Volný výběr 
Deník závodníka 2 

Tvořivé dílny 2 
Zkouška 

obratnosti 
Misionářský příběh 2 

4. 
... proč děláš zlé 

věci? 

PAVEL 
ZVĚSTUJE 

EVANGELIUM 
Volný výběr 

Deník závodníka 3 
Tvořivé dílny 3 

Misijní cesty Misionářský příběh 3 

5. 
... jak Bůh poslal 

zachránce 
(Spasitele)? 

Celodenní výlet Film Ježíš 

6. 
… proč Bůh 

poslal zachránce 
(Spasitele)? 

EVANGELIUM 
PRONIKÁ DO 

EVROPY 
Volný výběr Tvořivé dílny 4 

Evangelium 
proniká do 

Evropy 
Misionářský příběh 4 

7. 
... zda je Ježíš i 

tvým 
Spasitelem? 

UVĚZNĚNÝ 
PAVEL 

Volný výběr 
Deník závodníka 4 

Tvořivé dílny 5 
Římská hra 

 
Misionářský příběh 5 

 

8. 

... co můžeš 
vědět, když  je 

Ježíš tvým 
Spasitelem? 

ZTROSKOTÁNÍ Polodenní výlet Ztroskotání Misionářský příběh 6 

9. 

... co můžeš 
dělat, když  je 

Ježíš tvým 
Spasitelem? 

DOKONČENÍ 
BĚHU 

Volný výběr 
Deník závodníka 5 

Tvořivé dílny 6 
Atletické 
závody 

Závěrečný 
ceremoniál  
a táborák 

10. 

... co můžeš 
dělat, než se 

setkáš se svým  
Spasitelem? 

VYHODNOCENÍ 
TÁBORA 

 

   

 


