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Anketa 

BALÍCÍ HLÁŠKY  
 

Nemáte náhodou 

mapu? Protože se 

ztrácím ve Vašich 

očích.  

 

Když tě Bůh vyráběl, 

to měl asi zrovna chuť 

se fakt předvést. 

 

 

NEJČASTĚJŠÍ 

VĚTY PŘED 

SMRTÍ  
 

Přece nebudeme 

platit za elektrikáře, 

udělám to sám.  

 

Vytáhni na ty 

policajty stříkací 

pistoli, bude sranda.  

 

 

VTIPY 
 

Víte proč tak málo 

farářů jezdí mercede-

sem? Protože ten stojí 

nekřesťanské peníze.   

Jakou mládežnickou 

akci máš nejradši? 

Gertrudina moudra 

Jedna významná církevní osobnost oplývá moudrostí. Proto nám na každý den připravi-
la jedno moudro. Dnešní je toto: 

„Děti, neberte drogy!“ 
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PROGRAM DNE 
 

8:20 Budíček 

8:30 Ranní modlitební 

9:00 Snídaně 

9:45–12:30 Nástup, 

speciální dopolední 

program 

12:45 Oběd 

14:30 Nástup 

14:45–16:00 Semináře 

16:15–17:30 Sporty 

18:00 Večeře 

18:50 Modlitební za 

večer 

19:20 Večerní program 

22:00 Noční víření, 

čajovna 

23:00 Večerka 

Mlaskáč 
3. ČÍSLO teencampový zpravodaj ÚTERÝ 27. SRPNA 

Jirka Bukovský 
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.  

Saša Štěpánovský: Hlouba-

vý, upřímný, srdcař.  

 

2. Čeho si na něm nejvíc 

vážíš? 

S: Opravdovosti, ryzosti, 

poctivosti ve službě a ten-

dence nevzdávat se.  

 

3. Jaký jeho zlozvyk tě 

nejvíc štve? 

S: Někdy hloubá až moc. 

 

4. Oblíbená vzpomínka? 

S: Rád vzpomínám na časy, 

kdy chodil k nám 

domů na dětské 

kluby a metal 

kotrmelce přes 

křesla v obývá-

ku. 

V těch letech 

musel nejdříve 

oběhnout alespoň 

třikrát dům, než 

se jeho maminka 

odvážila jít s ním 

do města. 

Rád vzpomínám 

na časy, kdy 

jezdil na tábory, 

nejdříve jako 

účastník, později 

jako pomocník a 

nakonec z něj 

vyrostl skvělý 

vedoucí. 

V dalších letech 

s velkým nasazením vedl 

mládež a začínal kázat 

v církvi. 

S mojí manželkou si rádi 

připomínáme plavbu na 

lodi po Orlické přehradě 

v rámci programu našeho 

tábora. Zatímco ostatní děti 

nadšeně sledovaly vodní 

hladinu a okolní skály, 

Jirka si zaujatě listoval 

atlasem brouků. To mu 

bylo 10 let. 

Hodně rád vzpomínám na 

společný pobyt s mládeží 

před 19 lety, kde Bůh jed-

nal zvláštním způsobem. 

Myslím, že to byla (mimo 

jiné) také odpověď na 

Jirkovu touhu po Božích 

věcech. 

 

5. Chtěl by žít v jiné ze-

mi? 

S: Dříve možná v Narnii, 

dnes v Iránu. 

 

6. Má rád objímání? 

S: Podobně jako já. Takže 

asi jak od koho a raději 

méně, než více. 

Komentář k fotografii: Jirka právě získal, spolu se šátkem klubu SAM, 

svůj první šekel, a to Nehemiáše. Šekelů bylo myslím celkem 12, jednalo 

se o křesťanskou variantu bobříků. Vymyslel jsem vše natolik složitě, že 

málokdo se dočkal tohoto slavnostního okamžiku. Z fotografie je patrné, 

že Jirka si této pocty tehdy považoval srovnatelně se získáním doktorátu 

v letech pozdějších. Další dva ošátkování šťastlivci na fotce jsou samo-

zřej-mě jeho mladší sestry. Ostatní se museli ještě hodně dlouho snažit… 
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ÚTERÝ 27. SRPNA 

DNEŠNÍ 

PŘEDPOVĚĎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVÁTEK 
 

Dnes má svátek 

Otakar, Otokar. 

 

 

 

JÍDELNÍČEK 
 

Snídaně: sýrová poma-

zánka, švédský stůl, 

pečivo, čaj  

Svačina: ovoce 

Oběd: kuřecí maso na 

čínský způsob s rýží, 

pórková polévka  

Svačina: makovka 

Večeře: zapečené těsto-

viny s uzeným masem, 

vejcem a sýrem, zelený 

salát  

26 
°C 

                 Semináře 

Nečekej na ideální podmínky  

Není žádná lepší chvíle začít žít naplno 

než tahle, nejlepší čas vyrazit je teď a 

tady. Dělníků je málo, ale je jich málo, 

protože se bojí, jsou líní a skrývají se. Bůh 

nehledá dokonalé lidi, takoví ani nejsou. 

Bůh hledá ochotné lidi. Lidi, kteří se nene-

chají zastavit problémy a těžkostmi, a 

přestože si nepřijdou dost připraveni, 

stejně vyrazí. Protože nikdy si nebudeš 

připadat dost dobrý a dost připravený na 

to, co pro tebe Bůh má připraveno. Před 

lidmi ani před Bohem. Kdo čeká na ideální 

podmínky, čeká věčně. Bůh jen čeká na 

tvůj krok, On je Bůh, který není v dáli, 

stojí vedle tebe a trpělivě čeká, až se ne-

cháš chytit za ruku a vyrazíte. Nenech ho 

čekat… 

Matouš Neužil 

Umění přátelit – Marek 

Macák (stan) 

Přátelství: nedostatkové 

zboží? Máme dnes kamará-

dy a facebookové přátele a 

možná hodně známých a 

"parťáků". Přesto dnes jen 

málokdo přemýšlí nad tím, 

jak vypadá a co nabízí 

skutečné přátelství. Pleteme 

si jej s kdečím. Budeme 

mluvit o tom, jak o přátel-

ství a jeho náhražkách 

mluví Bible, co o budování 

přátelství zjistili křesťané i 

o tom jaké má pravé přátel-

ství místo v životě a v 

našich dalších vztazích.  

 

Afrika aneb tam a radši 

zpátky – Mikeš (jídelna) 

Možná už ani netušíš, za co 

všechno můžeš být Bohu 

vděčný, že máš, nebo čeho 

se nemusíš bát. Jestli bys 

rád věděl něco víc o lidech, 

kteří umírali na ulici v 

Jihoafrické republice, tak 

pojď sem, možná tě to 

může povzbudit k tomu, 

abys chválil našeho Boha 

víc za to, co máme  

Skutky 29 aneb jak to 

bylo dál  – Jan Adamec 

(učebna C) 

I když Bible ve svém vy-

právění končí vystoupením 

Pavla v Římě, církev ne-

skončila. Dobrá zpráva o 

Ježíši Kristu se šířila, až na 

samý konec země. Jaké 

byly problémy, před který-

mi stáli první křesťané, a 

jak je vyřešili? Jaká byla 

první církev? Kdo byly ti, 

kteří vzali tu štafetu po 

apoštolech a nesli ji dál?  

 

Být mileniánem a ne-

zbláznit se – Pája Bláhová 

(učebna A)  

Máte dojem, že je kolem 

vás sousta cool lidí, kteří 

dělají spoustu cool věcí a 

vy nic? Vidíte kolem sebe 

tolik trendů, které se pořád 

mění, že už se v tom neori-

entujete? Anebo už na 

všechno jen koukáte zpo-

vzdálí a prokrastinujete ve 

všem, v čem se prokrasti-

novat dá? Jde vůbec, aby 

byl člověk spokojený sám 

se sebou i bez toho, aby byl 

v 

něčem 

výjimečný a měl spousty 

followerů? A existuje něja-

ká rada na to, jak si udělat 

ve věcech a v životě trochu 

větší pořádek? Může být 

mileniál, generace X, Y, a 

Z vůbec v pohodě, nebo 

jsou to samé stresy? a víte, 

co se vlastně líbí vám a 

nebo se vám líbí to, co 

ostatním? Tak nejen těmhle 

tématům se budeme věno-

vat. 

 

Jak začít (nebo pokračo-

vat) s vedením chval – 

Ben Drápal (učebna D) 

Pokud se chystáte někde 

vést chvály, nebo už je 

někde vedete, ale chcete 

vědět více o tom co by 

chválič měl dělat, a jak to 

provést, přijďte na tento 

seminář. Jít k jádru chvály 

je neočekávaná cesta, která 

vám změní pohled na chvá-

lu jako takovou, i na boho-

služby samotné.  

Hudební okénko – AIONETH 
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3. ČÍSLO 

UČENÍ VERŠŮ 
 

3 Proto vám oznamuji, 

že žádný, kdo mluví v 

Duchu Božím, neřekne: 

‚Ježíš buď proklet,‘ a 

nikdo nemůže říci: 

‚Pán Ježíš,‘ jedině v 

Duchu svatém. 4 Jsou 

rozdíly v darech 

milosti, ale tentýž 

Duch; 5 jsou rozdíly v 

službách, ale tentýž 

Pán;  

1. Kor. 12, 3–5 

PS: Čekáme na Tebe o 

poledním klidu venku 

na lavičkách. 

 

 

 

HÁDANKA 
 

Představte si situaci, 

že máte otce se synem, 

které musíte rozestavit 

tak, aby syn stál za 

otcem, ale zároveň 

před synem aby nikdo 

nestál. Jak otce a syna 

postavíte?  

 

Své odpovědi dávejte 

podepsané do obálky 

na nástěnce. 

Proč zrovna „Aioneth“? 

Není to prvoplánové… 

líbilo se nám to a má to 

hlubší význam. (který nám 

David nechtěl prozradit) 

 

Jaká je vaše vize do bu-

doucna? 

Heh…dělat dobrý chvály, 

dělat dobrou hudbu a být 

jakože FAKT dobrý. Také 

chceme vést lidi k Bohu. 

 

Na co se můžeme v blízké 

době těšit? 

V blízké době úplně nevím, 

ale budeme na Šestý a 

budeme mít nové písničky. 

Jo a nové hráče. Pepa dodá-

vá, že bude nový song 

Ačkoliv. 

Ze života mládeže – Pepa Hejnic 

Kolik hodin strávíš pří-

pravou jedné Šesté? 

4–5 hodin přípravou, 3 ho-

diny uklízením. 

Co všechno to obnáší? 

Naložit věci na Palmovce. 

Zjistit, kdo tam hraje – 

nošení, vození, zapojování, 

tahání a hlavně točení 

čudlíkem – to mě baví 

nejvíc. 

 

Potřebovali byste víc lidí 

na pomoc? 

Tak určitě :) 

 

O jakou práci se jedná? 

O velice jednoduchou, 

takže ji zvládne každý – i 

ty! 



Parabible 

Samé jedničky 

„Nebeské království je podobné škole, ve které paní učitelka dala dětem závěreč-

nou písemku z matematiky. Některé děti byly dobře vychované, chytré a ukázněné, 

celý rok se pilně učily a už se těšily na zasloužené jedničky. Další žáci byli průměrní 

a procházeli celkem snadno s dvojkami a trojkami. Dalším počty moc nešly, ale ro-

diče jim platili doučování, aby nepropadli. Byli tam ale i žáci s poruchami učení a 

soustředění a také pár průšvihářů z narušených rodin, které své děti ani neposílaly 

každý den do školy.  

Chytré, nadané a pilné děti hned spočítaly všechny příklady bez chyby a zbytek 

hodiny si pod lavicí hrály s chytrými telefony. Ty průměrné se při počítání trochu 

zapotily, ale všechno stihly, i když s pár chybami. Ti, kdo chodili na doučování, 

počítali až do zazvonění, nasekali nějaké chyby, ale určitě jim nehrozilo, že by pro-

padli. Problémoví žáci ale do konce hodiny skoro nic nestihli – jen ten nejlehčí pří-

klad, který dostávali pokaždé už od první třídy, takže ho znali zpaměti.  

Paní učitelka vybrala písemky, oznámkovala je a uzavřela klasifikaci. Když přišel 

den vysvědčení, začal si k sobě dopředu volat žáky, počínaje těmi nejslabšími, co 

skončili jako poslední. A představte si: Dostali samé jedničky! Když pak šli dopředu 

úspěšnější žáci, mysleli si, že dostanou něco víc, třeba třídní nebo ředitelské pochva-

ly, ale i oni dostali samé jedničky.  

Přišlo jim to strašně nefér, a tak si učitelce stěžovali: ‚Támhleti sotva chodili do 

školy, nedělali úkoly a nosili domů poznámky za špatné chování – a vy jste je oceni-

la úplně stejně jako nás, kdo jsme se celý rok pilně učili a byli vzorní a způsobní!‘ 

Paní učitelka si jednoho z těch premiantů vzala stranou: ‚Poslouchej, mladý příte-

li, já ti opravdu nekřivdím. Copak sis nezasloužil samé jedničky? Vezmi si vysvěd-

čení a jdi to s rodiči oslavit do italské cukrárny; já ale chci ocenit i kluka z nejhorší 

rodiny, aby pochopil, že je pro mě stejně důležitý jako ty. Nesmím ho snad za jeho 

snažení povzbudit? Tys měl v životě jen samé výhody. Štve tě, když ulevím těm, 

kdo poznali jen těžkosti?‘ 

A takhle to chodí v nebeském království. Poslední mohou být první a první po-

slední.“ 

bible trochu jinak 
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