
Májová stopovačka
láska je když ...



Jak pracovat s májovou stopovačkou?
Stopovačku si ještě před tiskem budete muset upravit. Je totiž potřeba, aby se do prázdných

okének vložily QR kódy. To jde celkem snadno. Půjdete na www.iOrienteering.com
Zaregistrujete se.

Manuál k použití

Registrace
přihlaš se a klikni na My courses

klikni na add track Zadej název stopovačky (podle sebe)
např. Májová stopovačka Plzeň

umísti začátek (start) a konec (finish) stopovačky do mapy



Přidej checkpoint- QR kód pro start umístíte na první kartičku, přidáte tedy celkem 
7 checkpointů. Na poslední QR kód finish můžete umístit poslední kartičku s pokladem (9. karta)

Ulož si trasu!
stáhni 

si QR
kódy

Získáš QR  kódy, udělej si třeba printscreen obrazovky, vlož do editoru a přidej QR kódy do políček.
 

Pozor! Na první kartičku buď vlož dva QR kódy -set up a start, nebo opiš kód trasy. Tu účastník
zapíše do aplikace iOrienteering a načte se mu tvoje trasa.

Jak je to s mapou?
Mapa se účastníkovi načte pouze z PC.

Doporučuji tedy do volného políčka na
první kartičce vložit mapu, nebo vložit QR
kód odkazující na mapy.cz s trasou, nebo
web na který mapu vložíš.  Případně můžeš
na každou kartičku dopsat, kde se nachází

ta další



Vítej na Májové stopovačce. Vydej se s námi do hlubin
vlastního srdce a nejen to, zažij na stopovačce zábavu

a plň úkoly. Láska je totiž, když ...
Ale počkej, to teprve objevíš.

Mapa, kde najdeš úkoly načti se, že jsi byl na
prvním checkpointu

NAČTI MĚ

Abys mohl načíst, že jsi na tomto checkpointu byl, musíš si nainstalovat aplikaci iOrienteering,
je zdarma a najdeš ji v googlestore. Před cestou se do aplikace zaregistruj a přihlas.

Varianta pro vložení QR kódu k mapě



Vítej na Májové stopovačce. Vydej se s námi do hlubin
vlastního srdce a nejen to, zažij na stopovačce zábavu

a plň úkoly. Láska je totiž, když ...
Ale počkej, to teprve objevíš.

Abys mohl načíst, že jsi 
na tomto checkpointu byl, musíš si

nainstalovat aplikaci iOrienteering, je zdarma
a najdeš ji v googlestore. Před cestou se 

do aplikace zaregistruj a přihlas!

Mapa, kde najdeš úkoly načti se, že jsi byl na
prvním checkpointu

NAČTI MĚ

Varianta pro vložení mapy



NAČTI MĚ

přemýšlej o tom, co je podle tebe mít
někoho rád. Co podle tebe znamená

láska? Zkus si pomoci začátkem věty:

Slož z přírodnin kolem sebe velké srdce.

Láska je když ...
Když mám někoho rád, tak ...
Když mě má někdo rád, tak ...

 
 

Co o lásce říká Bible?
Byli jsme doslova stvořeni v lásce a pro lásku. Každý z nás po ní touží a chceme jí nejen přijímat, ale také dávat. 

Úryvek z Bible:
Jeden z nich, znalec Zákona, se pak zeptal, aby ho vyzkoušel: „Mistře, které je největší přikázání v Zákoně?“ Ježíš mu řekl:
„Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je první a největší přikázání.

Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ V těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“
Matouš 22:34-40

 

Je Máj, květen, Karel Hynek Mácha říkal, že je to lásky čas. A měl pravdu. Máj je čas,
kdy nám krásně svítí slunce celý den, všechno kolem kvete, rodí se mláďata a my

lidé jsme na sebe taky možná trochu víc vlídnější. 

otázka a úkol: načti se, že jsi byl na
druhém  checkpointu



NAČTI MĚ

Řekl/řekla sis někdy, že už něco neuděláš? něco co tě
třeba mrzelo, že jsi udělal/ udělala?

Zkouška trpělivosti: najdi tři klacíky, přibližně tak
20-30 cm dlouhé. Dva drž vpředu přímo před sebou

(vodorovně se zemí) a třetí na ně polož. ujdi
přiměřeně dlouhou trasu tam a zpět, kterou ti
rodiče vyznačí a vrať se zpátky na start. Klacek,
který máš nahoře položený, ti nesmí upadnout.

Jinak se vracíš na začátek.

 A znovu se to stalo? Co ti v takové situaci pomohlo? Umíš
být sám se sebou trpělivý?

 

 Co o tom říká Bible?
Kdybych mluvil v jazycích lidí i andělů, bez lásky je to jen dunění zvonu, řinčení činelů.  Kdybych uměl prorokovat,

rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic. 3 Kdybych
rozdal vše, co mám, i vlastní tělo kdybych vydal plamenům, bez lásky je mi to k ničemu. Láska

je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá, nehledá svůj prospěch, není
vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy; všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno

vydrží.  1. Pavlův list Korintským 13:1-3
 
 

Někdy to vypadá strašně jednoduše. Ráno se vzbudíme a řekneme si: Dneska budu milý/milá.
Dneska se budu usmívat. Dneska na nikoho nebudu křičet a budu se snažit mluvit v klidu.

Dneska už to půjde. Dneska už to zvládnu.

načti se, že jsi byl na
třetím  checkpointu

Úkol:



NAČTI MĚ

Co o tom říká Bible?
Pavel ve svém dopisu Římanům píše tohle:

Sám nerozumím tomu, co dělám; vždyť nedělám to, co chci, ale to, co nenávidím. Protože  dělám to, co nechci,
souhlasím s tím, že Zákon je dobrý. Nedělám to tedy už já, ale spíše hřích, který je ve mně. Vím totiž, že ve mně (to jest
 v mé tělesnosti) není nic dobrého. Chtít dobro, to umím, ale konat je už ne. Nekonám totiž dobro, které chci, ale zlo,

které nechci. Římanům 7 kapitola 15:19
 
 

Už jsi měl/ měla někdy v hlavě jasnou
představu, jak mají věci fungovat? Jak se

zachováš a jak to půjde všechno  po drátku?

Zhluboka se nadechni a vydechni, urči si bod,
kam dojdeš (třeba strom), zavři oči (nebo

zavaž), třikrát se otoč dokola a vyjdi. Došel
jsi, kam jsi chtěl?

Už sis někdy naplánoval, jak něco proběhne?
A dopadlo to, jak sis plánoval/plánovala? Nebo to

bylo možná trochu fiasko?

Už víš jak na to? Jasně já vím, přeci takhle:
Nádech a výdech, pěkně si všechno promyslím, udělám to, jak se má. Potom řeknu správnou věc, nebo
vykročím správným směrem. A potom se stane, co se má stát. Všechno bude, jak to má být. Nebo ne?

Úkol: načti se, že jsi byl na
čtvrtém  checkpointu



NAČTI MĚ

Co o tom říká Bible?
 

Nenávist hádky vyvolává,
láska všechny viny přikrývá.

Přísloví 10:12
 
 

Proč to někdy jde tak těžko?
Protože nejsme dokonalí, protože jsme jen lidé,  děláme špatné věci, špatná rozhodnutí, protože někdy  v  druhých nevidíme
to nejlepší, protože se někdy na ostatní a na sebe nedíváme láskyplnýma očima, protože tak nějak někdy nedokážeme vidět

ostatní a sebe tak, jak je vidí náš nebeský táta: S láskou sobě vlastní.

Kdo se s tebou dnes vypravil na Májovou
stopovačku? 

Vyberte si jednoho člena výpravy. Z rukou
udělejte židli (Chytni se levou rukou pravé paže 

 druhý se chytne pravou rukou levé paže , společně
se chyťte volnou rukou). Na vytvořenou židli se

pak dotyčný posadí, poponeste ho kus cesty.
Případně se můžete střídat podle možností

skupiny

Vymysli o každém z Vás 5 hezkých věcí, které na sobě
máte vzájemně rádi.

Úkol: načti se, že jsi byl na
pátém  checkpointu



NAČTI MĚ

Co o tom říká Bible?
Pavel ve svém dopisu do Efesu píše tohle:

Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh
v Kristu odpustil vám.
Efeským 4 kapitola 32

 
 

Už jsi někdy někomu pomohl, když byl smutný, nebo
naštvaný?

Sami o sobě můžeme být někdy docela zranitelní, ale
když jsme tým, ustojíme mnohem větší zátěž, zkus si

tento pokus:
Najdi tolik klacíků, kolik Vás je na stopovačce,

nejdřív zkus zlomit jeden, šlo to? Teď vezmi dva
klacíky a zlom je najednou. Teď zkus tři atd. 

Už někdo pomohl někdy tobě, když jsi se cítil mizerně?
Co ti nejvíc v takové situaci pomáhá?

Zvládneš se omluvit, když uděláš něco špatného?
Umíš druhému odpustit? Umíš odpustit sám sobě?

Jak to šlo?

I když si něco naplánujeme a věci třeba nejdou, jak si představujeme, nejsme na to sami. Máme kolem sebe
rodinu, mámu, tátu, sourozence, kamarády. Ty nám mohou pomoci najít znovu vlídné slovo, nebo se

můžeme schoulit u nich na klíně. Někdy můžeme být i my těmi, kdo ostatním pomohou. Stejnou pomocnou
ruku nám dává i Bůh.

Úkol: načti se, že jsi byl na
šestém  checkpointu



NAČTI MĚ

Co o tom říká Bible?
Pavel ve svém dopisu Římanům píše tohle:

Milujte se navzájem bratrskou láskou, projevujte si navzájem uctivost. Dobrořečte těm, kdo vás pronásledují –
nezlořečte, ale dobrořečte. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Berte na sebe navzájem ohled, nebuďte domýšliví,

ale mějte sounáležitost s obyčejnými. Nespoléhejte na vlastní moudrost. Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo
dobrem.

. Římanům 12 kapitola 2:21
 
 

Jak se cítíš, když je na tebe někdo milý?

Na chvíli se zastavte a vymyslete pro ostatní, kteří jsou

Jak se cítíš, když je na tebe někdo ošklivý?
Kdy pro tebe naposledy udělal někdo něco  hezkého? Co to bylo?

Víš o něčem, co je podle tebe úžasné? Je to podle tebe úplně
dokonalé? Bez chyby?

Jaké věci máš rád/ ráda?

 s vámi na stopovačce něco milého: můžete jim udělat věneček
z květin, vzít je na záda, jestli už nemůžou, pohladit je,

pochválit je, odmést klacíky, šišky a kůru položit na místo
deku a připravit malý piknik.

Už víme, co je to láska, jaké to je, když nám někdo lásku projevuje a jak ji projevujeme my sami. Jak se
cítíme, když je na nás někdo milý a jak se cítíme, když je to naopak. A tak už víme, že pokud by to bylo jen
na nás, šlo by nám to docela těžce. Jsme lidé a děláme chyby, tak to je. Dokonalou lásku najdeme totiž jen

v Nebi u Boha.

Úkol: načti se, že jsi byl na
sedmém  checkpointu



NAČTI MĚ

Zaujala Tě Májová stopovačka? Chceš si přečíst víc?
Načti si kód pomocí čtečku QR kódu

 (ne! aplikace iOrienteering)
 

Neboť Bůh tak milovalsvět, že dal svéhojednorozeného Syna, abyžádný, kdo v něj věří,nezahynul, ale měl věčnýživot. Bůh neposlal svéhoSyna na svět, aby světodsoudil, ale aby svět bylskrze něj spasenJan 3 kapitala 16:17.

A protože to náš táta v nebi  ví, protože se to už úplně na začátku s námi lidmi zamotalo a už tak
nějak od začátku nám nešlo dělat to, co bychom chtěli, ale spíš to, co se nám v tu chvíli zdál být

dobrý nápad. Vymyslel náhradní plán. A tím plánem bylo, že na tuhle zemi pošle svého Syna na
záchrannou misi a ten nás přivede zpátky k boží lásce.

načti se, že jsi byl na
osmém  checkpointu

Najdi si poklad:



Poklad


