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Anketa 

BALÍCÍ HLÁŠKY  
 

Promiňte slečno, také 

z toho hadru cítíte 

chloroform? 

 

Kdybych byl semafor, 

zčervenal bych pokaž-

dé, když byste šla 

okolo, abych se na 

Vás mohl dívat o 

trochu déle.  

 

 

NEJČASTĚJŠÍ 

VĚTY PŘED 

SMRTÍ  
 

Ten krokodýl je nafu-

kovací? 
 

Klídek, to bude jenom 

cvičnej poplach.  

 

Jéééé koukej, opuště-

né medvídě… 

 

VTIPY 
 

Pokud někdo z rodiny 

je pastor, máte právo 

nevypovídat. Vše, co 

řeknete může a bude 

použito proti vám jako 

příklad během kázání.  

Celých 86 % dotazovaných se líbí nový campsong. 14 % má něco proti a nelíbí se jim. 

Gertrudina moudra 
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PROGRAM DNE 
 

7:50 Budíček 

8:00 Ranní modlitební 

8:30 Snídaně 

9:35–12:15 Workshopy 

12:30 Oběd 

14:30 Nástup 

14:45–16:00 Semináře 

16:15–17:30 Sporty 

18:00 Večeře 

18:50 Modlitební za 

večer 

19:10 Večerní program 

21:00 Noční hra 

00:30: Večerka 

Mlaskáč 
2. ČÍSLO teencampový zpravodaj PONDĚLÍ 26. SRPNA 

Vojta Urban 
Co na kazatele prozradili jeho blízcí? 

Jsou rozdíly v darech milosti, ale tentýž Duch; jsou rozdíly v službách, ale tentýž Pán; a jsou rozdíly 
v působení, ale tentýž Bůh, který působí všechno ve všech. 

1. Korintským 12,4–6 

1. Popiš ho třemi slovy.  

Jitka (mamka): Má dobré 

srdce. 

Ondra (bratr): Velmi milý 

chlapec 

 

2. Čeho si na něm nejvíc 

vážíš? 

Jitka: Upřímnosti, věrnosti, 

ochoty a štědrosti. A mám 

ráda jeho humor. 

Ondra: Jeho schopnosti 

sebereflexe a jeho oddanos-

ti lidem a Bohu. 

 

3. Jaký jeho zlozvyk tě 

nejvíc štve? 

Jitka: Roztržitost. Mobil 

Vojty občas nacházíme v 

lednici a na podobných 

místech. Několikrát při 

návratu domů, když jsme 

bydleli v domku v centru 

Nymburka, jsme Vojtovy 

klíče našli zvenku v zámku 

(asi aby náhodní ko-

lemjdoucí nemuseli zvo-

nit...). Taška s jeho doklady 

a mobilem odjela vlakem, 

ze kterého Vojta vystoupil, 

atd... 

Ondra: Když si stěžuje že 

nemá čas (Kdo ho dneska 

má?) 

 

4. Řekni nám tvoji oblíbe-

nou vzpomínku s ním.  

Jitka: Ráda vzpomínám na 

to, jak byl skvělý „velký 

brácha“. Vojta je nejstarší, 

a když se narodil jeho 

mladší brácha Ondra, od 

začátku ho měl moc rád a 

opečovával ho. Mělo to 

někdy i své stinné stránky. 

Jednou, když byly Ondrovi 

asi 2 měsíce, mi přišel dvou 

a půl letý Vojta do kuchyně 

říct, že „bácha dělá bubu“. 

Já měla radost, že si v 

pokoji s Ondrou pěkně 

hraje. Pak jsem znejistila, 

protože bylo podezřelé 

ticho. No Ondra dělal 

chudák bubu s hlavou pod 

dekou. Přežil to a myslím, 

že to bráchovi později 

mockrát oplatil. Fakt ale je, 

že když Ondrovi nebo 

Nikče hrozilo nebezpečí, 

byl Vojta vždy připraven je 

bránit. 

Ondra: Když mi bylo 12 let 

tak jsme společně skákali 

ve stodole do sena. (Asi ze 

3 metrů) Potom jsme zjistili 

ze tam celou dobu byli 

zapíchnuté vidle! 

 

5. Jako kulišárnu ti pro-

vedl? 

Jitka: Život s ním je jedna 

velká kulišárna. 

Ondra: V pěti letech mi při 

honičce po bytě přivřel 

dveře před nosem, já to 

neubrzdil a bylo z toho 16 

stehů a krásný pobyt  

v nemocnic. 

 

6. Čím chtěl být, když byl 

malý? 

Jitka: To už přesně nevím. 

Za to si vzpomínám, jak 

ještě ani neuměl pořádně 

mluvit, ale zastavovat se u 

každého zábradlí, o které se 

opřel, a vykládal zaujatě 

cosi svou nesrozumitelnou 

řeči jako za řečnickým 

pultem (nebo kazatelnou?). 

Ondra: Určitě Rytířem 

nebo Policistou (Ale mám 

pocit, že jedna z těch věci 

stále trvá).  
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PONDĚLÍ 26. SRPNA 

DNEŠNÍ 

PŘEDPOVĚĎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVÁTEK 
 

Dnes má svátek 

Luděk. 

 

 

 

JÍDELNÍČEK 
 

Snídaně: Rybí 

pomazánka, švédský 

stůl, pečivo, čaj 

Svačina: Ovoce 

Oběd: Moravský 

vrabec, bramborový 

knedlík, zelí, čočková 

polévka 

Svačina: Budapešťská 

pomazánka, pečivo 

Večeře: Špagety boloň-

ské se sýrem 

24 
°C 

Semináře 

Neboj se promluvit  

Neboj se promluvit a neboj se přijmout 

zodpovědnost. Nebuď mlčící, nic nedělají 

věčně si stěžující většina, jev mezi námi 

Čechy tak oblíbený. Člověkem, který si 

jen stěžuje jak jsou k němu ostatní zlí, 

poukazující na to, jak by se měli chovat a 

co by měla dělat církev. A pak ve chvilce, 

kdy bude moct něco ovlivnit, zůstane 

potichu sedět ve skrytu. Místo koukání na 

postupný zánik církve, věcí a lidí, které 

máš rád, zvedni se a začni jednat. Pokud to 

neuděláš ty, neudělá to nikdo. Z každé 

pozice můžeš hodně ovlivnit, stačí se 

snažit. Bůh nebere výmluvy na nízký věk, 

ani na nízké postavení. Před Bohem nejsi 

ničím míň než všichni ostatní, vedoucí, 

pastoři i kazatelé. Nezaobírej se tím, co 

ostatní a církev dělají špatně vůči tobě. 

Hledej to, co ty můžeš udělat pro ostatní a 

co ty můžeš udělat pro to, aby církev byla 

lepším místem. 

 

Matouš Neužil 

Feldenkraisova metoda – 

Jakub Bezpalec (venku, 

sraz hala) 

Chceš se hodit do pohody? 

Zrelaxovat se? Bolí tě záda 

a chceš se zbavit bolesti? 

Chceš se naučit vnímat 

svoje tělo? Pokud tě ale-

spoň něco z toho zajímá 

neváhej a doraž na praktic-

ký seminář Feldenkraisovy 

metody. Nejde o klasické 

cvičení, jedná se metodu, 

která rozvíjí funkční uvědo-

mění, pracuje s fyzickým 

uvědomováním si rozlišení 

tím, že plánovitě prohlubu-

je rozdíl ve vnímání pravé a 

levé poloviny těla. Podpo-

ruje cítění a vědomí asyme-

trie, aby bylo dosaženo 

propojené symetrie. Lekce 

bude vedena slovně.  
 

7 zrcadel hor – Matouš 

Neužil (učebna C, 2 p.) 

Hory. Vysoké, nebezpečné, 

náročné a opuštěné. Doslo-

va a do písmene jen krev, 

pot a slzy. A ještě dvaceti-

kilový batoh na zádech a 

hodiny dlouhá dřina. Hory 

dokáží být nebezpečné a 

nepřátelské. Ale taky mo-

hou být ochranou, tiché, 

uklidňující či přijímající. 

Nádherné a klidné. Skrýva-

jí hory něco víc než jen onu 

zmiňovanou neoblíbenou 

trojici? Nevlastní náhodou 

něco, co dnešní západní 

svět nedokáže nabídnout? 

Něco, co člověk nemůže 

pochopit dokud nezažije? 

Na tyto a mnoho dalších 

otázek se pokusíme najít 

odpovědi. 
 

Osamělý člověk ví –

Ondra Neužil (místnost 

workshopu Vařit a péct) 

Lze studovat religionistiku, 

a přitom zůstat božím dítě-

tem? Lze skloubit akade-

mický a historicko-kritický 

pohled s pohledem věřícího 

křesťana? Je vůbec možné 

projít touto cestou pochyb-

ností a zachovat si víru? 

Tento seminář má sloužit 

k položení právě takových-

to otázek. A snad se dočká-

me i odpovědí.  

 

Vyjdi a nech ho jít – Dita 

Frantíková (pískoviště) 

Žijeme v duchovním světě, 

který je v některých oblas-

tech světa viditelnější, a 

někde se víc skrývá. My se 

obvykle nesetkáváme s dé-

mony tak, jak to známe 

z Bible od Ježíše. Hrozí 

setkání s nimi i nám? Může 

mít křesťan démona? Jak s 

nimi jednat? Je čeho se bát? 

Neváhej přijít, pokud jsou 

to i tvé otázky!  

 

Víš, kdy máš dost? – 

Matouš Krajník (stan) 

Známe pravou míru kdy 

přestat? Jsme si jisti tím, co 

alkohol může udělat za 

paseku? Je alkohol doo-

pravdy dobrá volba? Co 

dělat, když si tím vším 

nejsem jistý?  

 

Hudební okénko – MARBLES  
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2. ČÍSLO 

UČENÍ VERŠŮ 
 

1 Co se týká duchov-

ních projevů, bratři, 

nechci, abyste byli v 

nevědomosti. 2 Víte, že 

když jste byli poha-

né, bývali jste neodola-

telně vlečeni k ně-

mým modlám. 

1. Kor. 12, 1–2 

PS: Čekáme na Tebe o 

poledním klidu venku 

na lavičkách. 

 

 

 

 

HÁDANKA 
 

Já nemám bratra ani 

sestru, ale syn tohoto 

člověka je synem mého 

otce. Kdo je to? 

 

Své odpovědi dávejte 

podepsané do obálky 

na nástěnce. 

 

 

Jak jste se daly dohroma-

dy? 

Byly jsme kamarádky a 

všechny nás bavila hudba. 

Členové se ale od začátku 

malinko změnili. 

 

Kdo je vaše hudební in-

spirace? 

Hele asi nikdo, chceme si 

jet svoje a spíš se nikomu 

nepodobat. 

 

Jaký pocit máte z letošní-

ho roku? 

Skvělý! Po tom, co s námi 

někdo chtěl a chce spolu-

pracovat máme pocit, že 

naše práce není k ničemu a 

že se lidem líbí to, co dělá-

me. 

 

Na co se můžeme v blízké 

době těšit? 

Nevíme, co můžeme říkat a 

co ne, zároveň nechceme 

nic slibovat. Určitě se ale 

máte na co těšit (aspoň my 

se na to těšíme). 

Augsburská vysokohorská cesta 

Myslel jsem, že už všechno zemřelo. Jenže 

tenhle den mi dal poznat poslední živoucí 

část. Byla to asi nejnáročnější cesta mého 

života. Byla nádherná, dala poznat a za-

hlédnout mnoho překrásného. Jenže postu-

pem času začalo přibývat míst a chvil, kde 

se mohla stát chyba. A v téhle výšce a 

podmínkách však na ni máte nárok jen 

jednou. Ani nedokážu vypočítat všechna 

místa, kde se dalo ztratit, vsadit na špatný 

kámen, nebo se jen blbě chytit, sklouz-

nout, zřítit se. A když blesk prasknul jen 

kousek od nás. Začal jsem vnímat jeden 

Hlas: „Dnes není tvůj čas“ 

Ondra Neužil 



 

Parabible 

Svatba v Karviné 

O víkendu se v Karviné konala veselka. Ježíšova máma tam pomáhala 

v kuchyni, a tak ho taky pozvali, ať se prý zastaví – i s těmi učedníky. Nikdo 

ale netušil, že jich přivede tolik! Na hostině po obřadu se všichni náramně 

bavili, ale Marie si všímala, jak rychle mizí poslední lahve s bílým i červe-

ným.  

Vzala si Ježíše stranou: „To bude ale ostuda,“ zašeptala mu do ucha. 

„Ženicha s nevěstou pomluví celá Karviná, že nepořídili dost vína!“ 

„Nech mě, máti,‘ zastavil ji Ježíš. ‚Co já s tím? Jsem snad nějaký kouzel-

ník?“ 

Marie ale věděla své. Vrátila se a řekla kolegyním v kuchyni: 

„Udělejte, co vám poví můj syn.“ 

V kuchyni se v šesti ohromných dřezech (každý měl asi hektolitr) kupilo 

špinavé nádobí. Ježíš se po chvíli nenápadně vytratil z oslavy, služebním 

vchodem proklouzl do zázemí, rozhlédl se a pak zavelel: „Napusťte ty dřezy 

až po okraj!“ A když skoro přetékaly, řekl servírkám: „Teď z nich naberte 

vzorek a doneste to okoštovat ženichovu tchánovi.“ Servírky se ušklíbly, pak 

ale pokrčily rameny a řekly: „No když to říkáš ty…“ 

Tchán zvedl číši s těmi splašky, které Ježíš proměnil ve víno, poválel doušek 

po patře a celý se rozzářil. Zavolal k sobě ženicha a povídá: „Synku, ty jsi 

klasa chlap! Na svatbách vždycky nejdřív servírují jakostní vína, ale pak, 

když už je hostům všechno putna, v kuchyni otevřou krabicák. Ty jsi ale na 

svých hostech vážně nešetřil. Tohle je přece Pálava, snad výběr z bobulí – 

není to vinařství Krist?“ 

Takhle tedy Ježíš ve slezské Karvíné začal vytahovat lidi z bryndy. Právě to 

je na něm fascinující – a právě proto v něj učedníci věří.  

bible trochu jinak 

 

Světlana Neužilová autorka slavných hitů Geolog a Plačtivé ráno, které v nedáv-

né době obsadili nejvyšší příčky hudebních žebříčků, měla tento víkend svatbu. 

Spolu s manželem, armádním důstojníkem Ondřejem Chaloupkou však pojali 

celý obřad velice skromně a bez přítomnosti novinářů. Odehrál se na vinici svaté 

Kláry v okruhu nejbližší rodiny. Oba se rozhodli užívat příjmení Světlany pro 

její nedávné úspěchy a naděnou budoucí kariéru. Světlana se nechala slyšet, že 

do budoucna mají také v plánu co nejdříve založit rodinu. 
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Vycházející hvězda české Pop music se vdává! 

Vlasta založila pětiboj  

V neděli se nedaleko Nezabudic odehrála zvláštní podívaná. Tamní ženy ze spol-

ku Vlasta se rozhodly uskutečnit vlastní pětiboj. Skládal se z následujících částí: 

1) běh s dítětem na zádech (s 15ti kilogramy vážícím dítětem se běželo lesem i 

vodou) 2) hod porcelánovým talířem (účelem bylo dohodit co nejdále, ale aby se 

talíř poškodil co nejméně) 3) skok do dálky v šatech (u tohoto úkolu bylo priori-

tou, aby nedošlo k veřejnému pohoršení) 4) přetahovaná o bochník chleba a 5) 

vrh válečkem na manžela (to vzhledem k malému množství dobrovolníků z muž-

ského osazenstva bylo pouze na figurínu). 


