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Anketa 

BALÍCÍ HLÁŠKY  
 

Moji kamarádi se se 

mnou vsadili, že se se 

mnou nedá do řeči ta 

nejkrásnější dívka, 

která tu je. Co říkáte, 

dáme si drink za jejich 

peníze?  

 

Pokud nic nevydrží 

věčně, budeš moje 

nic? 

 

 

 

 

NEJČASTĚJŠÍ 

VĚTY PŘED 

SMRTÍ  
 

Snad znám houby, ne? 

 

Hele voják, zamávej 

mu. 

  

 
 

Jaká křesťanská kapela 

se ti líbí nejvíce? 

Malíř vymaloval kostel a pan farář se 

zálibou pozoruje dokončené dílo. Najed-

nou ustrne: „Vy jste namaloval andělovi 

na ruce šest prstů! Už jste někdy viděl 

anděla se šesti prsty?!“ „A vy jste snad 

viděl někdy anděla s pěti prsty?“ odsek-

nul malíř.   

Další zmíněné kapely byly Switchfoot, Oh sleeper, Planetshakers, Delirius,  

Kings Keleidoskope a Upper room. 

Gertrudina moudra 

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

„Oceňujte dobré lidi, je těžké je najít.“ 
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PROGRAM DNE 
 

7:50 Budíček 

8:00 Ranní modlitební 

8:30 Snídaně 

9:15 Nástup 

9:30–12:15 Workshopy  

12:30 Oběd 

14:00 Setkání ohledně 

Šesté 

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, chvály 

23:00 Večerka 

Mlaskáč 
5. ČÍSLO teencampový zpravodaj ČTVRTEK 29. SRPNA 

Štěpánka Krišicová 
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 ji třemi slovy. 

Ondra (manžel): Vděčná, 

akční a přátelská. 

Pája (sestra): Energická, 

inspirativní a laskavá 

 

2. Čeho si na ní nejvíc 

vážíš? 

Ondra: Zájmu o druhé a 

Boha. 

Pája: Štěpánka je pro mě 

vzor dokonalého ma-

nagementu, skvěle plánu-

je a organizuje, u toho si 

ale ještě všímá všech 

kolem a vždycky jim 

dokáže poradit nebo je 

povzbudit a ještě u toho 

dobře vypadat:) Je to 

takový můj vzor, je 

schopná a zároveň i jem-

ná:) 

 

3. Jaký její zlozvyk tě 

nejvíc štve? 

Ondra: Křik. 

Pája: Nic mě nenapadá. 

No ona snad bude fakt 

skoro dokonalá :D 

 4. Řekni nám tvoji 

oblíbenou vzpomínku s 

ní. 

Ondra: Před lety jsme 

spolu byli vybírat místo 

na Teencamp na horách, 

když tam byla spousta 

sněhu. Byli jsme tak 

nadšení, že jsme spolu, 

že místo k chalupě jsme 

šli na sněžné pláně. Až 

když jsme měli po pás 

sněhu, tak nám došlo, že 

to asi není správná cesta. 

Přijel nás vysvobodit pán 

na skútru, co nám pořád-

ně vynadal do pražáků, 

ale nám to bylo úplně 

jedno. :-) 

Pája: Jako malé jsme 

milovaly dobrodružné 

knížky, takže jsme na 

všech dovolených spolu 

objevovaly poklady na 

půdě, močály, zarostlé 

zahrady a tak:) a asi jsme 

si připadaly jako v těch 

dobrodružných kníž-

kách:) 

 

5. Myslíš, že jí změnilo 

mateřství? Jak? 

Ondra: Jasně. Víc křičí ;) 

Pája: Myslím, že si víc 

umí říct, co chce, co jí 

vadí a tak :) 

 

6. Jak zvládá stresové 

situace? 

Ondra: Nějak je vyřeší a 

hned na ně zapomene. 

Pája: Štěpánka většinou 

zařídí všechno tak, aby 

žádný stres nebyl. A 

když je, tak má vždycky 

věci pod kontrolou:) 
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ČTVRTEK 29. SRPNA 

DNEŠNÍ 

PŘEDPOVĚĎ 

 

 

 

 

 

 

SVÁTEK 
 

Dnes má svátek 

Evelína, Evelin, 

Evelina. 

 

 

 

JÍDELNÍČEK 
 

Snídaně: vánočka, 

kakao, švédský stůl, 

pečivo, čaj  

Svačina: ovoce 

Oběd: pečené kuřecí 

stehno s bramborem, 

kompot, brokolicový 

krém  

Svačina: uherská 

pomazánka, pečivo  

Večeře: buchtičky se 

šodó  

29 
°C 

Semináře 

Neboj se udělat chybu! 

Neboj se vlastního pádu či selhání. Strach 

je skvělý sluha, ale zlý pán. Nenech se jím 

zastavit. Udělat chybu je lepší než neudě-

lat nic. Bůh ti chybu odpustí. Je lepší 

zkusit něco udělat, něčemu se věnovat a 

pak to ukončit, než sedět a koukat, neboť 

když něco začne a pak skončí, není to to 

samé jako by to nikdy neexistovalo. Kaž-

dá chyba tě posune dál, z každé zkušenos-

ti si můžeš něco vzít. Pouč se z nezdaru a 

příště budeš lepší. Jestli jsi dostal 

blbou známku, tak se příště nauč líp a 

dopadneš s lepším výsledkem. Ti, co v 

minulosti prohráli bitvu, mnohdy 

vyhráli válku.   

Matouš Neužil 

Masáže – Jakub Bezpalec  

Chceš se dozvědět něco o 

masáži a naučit se základní 

masáž šíje? Baví tě masíro-

vat rodiče když mají zatuh-

lý krk a chtěl bys vědět kdy 

masírovat a kdy ne? Zajímá 

tě sportovní masáž a chtěl 

by ses naučit někoho nama-

sírovat před tím než vyběh-

ne na platz? Pokud se ale-

spoň o něco z toho zajímáš 

a jsi kluk, tak jsi vítaný!  

 

O rodičích a dětech – 

Štěpánka Krišicová 

Rodiče máme všichni, ať je 

známe nebo ne, ať s nimi 

žijeme nebo se vidíme 

jednou za rok. Někdo měl 

skvělé dětství a zažil s 

rodiči spoustu krásných 

věcí a někdo by na chvíle s 

nimi nejradši zapomněl. 

Dobrá zpráva je, že pokud 

se řadíš do druhé skupiny, 

má to řešení. Ježíš má to 

řešení. Můžeme odpustit, 

zažít uzdravení svých zra-

nění a neopakovat chyby 

svých rodičů.  

 

Seminář o zvučení – Josef 

Hejnic ml.  

Zajímalo vás někdy, proč 

má zvukař kolem sebe tolik 

čudlíků a k čemu se použí-

vají? Na semináři si o tom 

něco povíme. Ale nebojte, 

víc než mluvit budeme 

poslouchat, zapojovat, 

přepojovat a točit čudlíky. 

Seminář je vhodný pro 

úplné začátečníky i ostříle-

né borce, náplň přizpůso-

bím dle úrovně účastníků.  

 

Marihuana – Martin Benc  

Jaká rizika podstupujeme 

při kouření marihuany? Co 

je to závislost z duchovního 

hlediska? Co je závislost z 

psychického a tělesného 

hlediska? Je to stejné, když 

si dámě kávu, pivo, nebo 

když si zakouříme marihua-

nu? Co marihuana dělá s 

pocity a tělem? Proč se 

drogy používají při vstup-

ních rituálech např. šaman-

ských praktik? Co mohou 

být vstupní dveře démonů 

do života člověka? Moje 

osobní svědectví z doby 

před tím, než jsem uvěřil. 

Kouřil jsem marihuanu cca 

7 let skoro každý den, jak 

se to projevilo na mém 

osobním životě a co se 

začalo dít, aniž bych to 

chtěl.  

 

Odhalte sílu spánku – 

Dáda Güttnerová  

Asi už tušíš, že spánek je 

důležitější než si mys-

líš...pokusíme si odpovědět 

na následující otázky: Proč 

si  teenageři zaslouží ráno 

dospat? Kdy nejpozději 

požívat kofein? Má alkohol 

vliv na kvalitu spánku? Má 

spánek vliv na krásu, emo-

ce a učení? Jak to celé 

může souviset s využitím 

potenciálu, který mi Bůh 

dal?  

Taneční okénko – Dance of Joy  
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5. ČÍSLO 

UČENÍ VERŠŮ 
 

8 Neboť jednomu je 

skrze Ducha dáváno 

slovo moudrosti, 

jinému podle téhož 

Ducha slovo poznání; 

9 dalšímu víra v témž 

Duchu, jinému dary 

uzdravování v témž 

Duchu;  

1. Kor. 12, 8–9 
 

PS: Čekáme na Tebe o 

poledním klidu venku 

na lavičkách. 

 

 

HÁDANKA 
 

V autě jede otec a syn 

(pokrevní). Najednou 

se přihodí strašná 

nehoda. Oba dva jsou 

vážně zraněni a sanitky 

je odvezou do dvou 

různých nemocnic. Syn 

je na operačním sále, 

přijde k němu chirurg 

a řekne: „Nemůžu ho 

operovat, je to můj 

(pokrevní) syn!“ Jak je 

to možné? 

 

Své odpovědi dávejte 

podepsané do obálky 

na nástěnce. 

1. Jak jste se dali dohro-

mady? 

Kuba: Dance of Joy se 

jmenujeme od roku 2017, 

když jsme natočili náš 

první videoklip (můžete se 

na něj kouknout na youtu-

be ;)). Před tím jsme spolu 

fungovali jako taneční 

skupina Mlask. Tancujeme 

spolu nejméně osm let.  
 

2. Kdo vás vede? 

Kuba: Duch Svatý ale ve 

fyzické formě já.  

Abi: Kuba 
 

3. Kdo vždycky chodí 

pozdě? 

Kuba: Abi Drapáková. Je 

zázrak, pokud si nesplete 

datum zkoušky.  

Abi: Já. 
 

4. Vymýšlíte tance dohro-

mady?  

Kuba: Záleží na tanci. U 

většiny tanců má každý 

přiřazenou svou část, kte-

rou vymýšlí. Některé vy-

mýšlíme společně na 

zkouškách, ale to je větši-

nou tak produktivní, že se 

celou dobu jen smějem.  

Abi: Každý něčím přispěje, 

ale většinu vymyslí Kuba.  

Ze života mládeže – Dita Frantíková 

1. Jak dlouho vedeš mlá-

dež? 

22 let od září roku 1977, 

kdy byl první výjezd mlá-

deže. Bylo 17 účastníků 

včetně 6 vedoucích (např. 

Petr Vágner, Ondřej Svo-

boda, Dan Frantík) 

 

2. Co tě na tom nejvíc 

těší? 

Dlouhodobě vidět život 

těch mládežníků, kteří žijí 

pro Ježíše… a obzvlášť 

těch, kteří na to nevypadají. 

 

3. Co je pro tebe těžký? 

Pro mě je těžký stereotyp, 

protože se těžko nabývá 

nový elán do věcí, co se 

pořád opakují. Těžké je to 

s nespokojenými lidmi, 

kteří akorát pořád někde 

chodí a stěžují si… Ale 

doopravdy těžké je to vést 

tak, aby to bylo z Ducha – 

jinak by to samozřejmě šlo 

dělat pořád všechno stejně 

a rutinně. 

 

4. Byla jsi také mládežnicí 

KS Praha? 

Právě, že nebyla. Já jsem 

uvěřila, když mi bylo 18, 

takže nevím, jaké to je být 

věřící od malička. Mládež 

jsme založili až v roce 

1997. 

Svědectví 

V úterý jsme se rozhodly, 

že se budeme za sebe na 

skupince modlit a že bude-

me očekávat, že nám Duch 

svatý pošle prorocké obra-

zy, verše a slova pro sebe 

navzájem. Hned první kolo 

mě a Míše přišel stejný 

obraz pro Marušku a při-

cházelo nám těch obrazů a 

slov pro každého mnoho a 

byl to skutečně požehnaný 

čas, kde Duch svatý jednal. 

Chtěla bych všechny po-

vzbudit, aby se nebáli, 

protože Bůh nám dá to, 

o co ho požádáme! 

Abi 



Parabible 

Deset fanynek 

„Tehdy bude nebeské království podobné deseti fanynkám, které vyrazily 

na letiště naproti Justinu Bieberovi. Pět z nich bylo rozumných a pět naiv-

ních. Ty naivní si s sebou vzaly mobily, aby si ho vyfotily, a vyrazily na Ru-

zyň. Ty rozumné si kromě mobilu do kabelky přihodily i powerbanky. Bie-

berovo letadlo ale mělo zpoždění, a tak všechny fanynky vytáhly mobily a 

celé hodiny sjížděly Facebooky, diskusní skupiny a online fankluby.  

O půlnoci se strhl křik. Justin je tu! Rychle k němu! 

Všechny fanynky rázem vyskočily a zapnuly v mobilech foťáky. Tehdy ty 

naivní zjistily, že mají vybité baterky, a tak řekly těm rozumným: ‚Půjčte 

nám svoje powerbanky. Naše mobily se vybily.‘ Ty rozumné jim ale odpo-

věděly: ‚Samy je potřebujeme. Tady máte nabíječky, jděte do Mekáče, jsou 

tam zásuvky.‘ 

A když ty naivní fanynky odběhly dobíjet své mobily, přiletěl Justin Bie-

ber a ty, které byly připravené, se s ním mohly vyfotit. Pak nastoupil do li-

muzíny, dveře se zavřely a byl pryč.“ 

bible trochu jinak 

Parabible 
bible trochu jinak 

Deset fanynek 

„Tehdy bude nebeské království podobné deseti fanynkám, které vyrazily 

na letiště naproti Justinu Bieberovi. Pět z nich bylo rozumných a pět naiv-

ních. Ty naivní si s sebou vzaly mobily, aby si ho vyfotily, a vyrazily na Ru-

zyň. Ty rozumné si kromě mobilu do kabelky přihodily i powerbanky. Bie-

berovo letadlo ale mělo zpoždění, a tak všechny fanynky vytáhly mobily a 

celé hodiny sjížděly Facebooky, diskusní skupiny a online fankluby.  

O půlnoci se strhl křik. Justin je tu! Rychle k němu! 

Všechny fanynky rázem vyskočily a zapnuly v mobilech foťáky. Tehdy ty 

naivní zjistily, že mají vybité baterky, a tak řekly těm rozumným: ‚Půjčte 

nám svoje powerbanky. Naše mobily se vybily.‘ Ty rozumné jim ale odpo-

věděly: ‚Samy je potřebujeme. Tady máte nabíječky, jděte do Mekáče, jsou 

tam zásuvky.‘ 

A když ty naivní fanynky odběhly dobíjet své mobily, přiletěl Justin Bie-

ber a ty, které byly připravené, se s ním mohly vyfotit. Pak nastoupil do li-

muzíny, dveře se zavřely a byl pryč.“ 


