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Anketa 

BALÍCÍ HLÁŠKY  
 

Bolelo to, když jsi 

spadla z nebe?  

 

Jsem v muzeu? 

Protože vy jste 

opravdu umělecké 

dílo.  

 

 

NEJČASTĚJŠÍ 

VĚTY PŘED 

SMRTÍ  
 

Ten les nemá šanci 

chytnout.  

 

Pusť mě k tomu, já 

tomu rozumím.  

 

Tady ten uzel se nikdy 

nerozváže… 

 

 

  

VTIPY  
 

Ptá se Kudlanka 

nábožná Jetele: „Hele 

Jeteli, pověz, proč se 

nemodlíš?“ Jetel 

smutně zašeptá: „Víš 

Kudlanko, já nechci 

být spasen.“  

Kdo má nejlepší styl? 

Gertrudina moudra 

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

„Znal jsem muže, kterého pětkrát přivezli do nemocnice zle potrhaného, 

neboť tvrdil, že pes, který štěká nekouše. Kousali všichni.“ 
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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 

14:15 Nástup ve 

vstupní hale – 

dobročinná aukce 

14:45–16:00 Semináře 

16:15–17:30 Sporty 

nebo zmrzlinová párty 

18:00 Večeře 

18:50 Modlitební za 

večer 

19:20 Večer chval a 

svědectví 

22:00 Noční víření, 

čajovna, chvály 

24:00 Večerka 

Mlaskáč 
6. ČÍSLO teencampový zpravodaj PÁTEK 30. SRPNA 

Jsem taková hospodyňka 

 aneb rozhovor s Markem Macákem 

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 

Jak pracuješ? 

Nejčastěji přednáším, 

nebo učím psychologii a 

taky učím na ETS 

(Teologický seminář) 

 

Víme o tobě, že ses 

rozhodl zůstat svobod-

ný, jak bys popsal 

takový život? 

Velmi bohatý na zajíma-

vé lidi. Velmi mě baví 

navazovat nová přátel-

ství. Můj život se neu-

stále mění, je hodně 

sdílený – vlastně skoro 

všechno co dělám sdílím 

s ostatními.  

Jak se stavíš ke stereo-

typům o homosexuá-

lech? 

Snažím se pomoc lidem 

dávat je stranou, protože 

velmi snadno zakryjí 

realitu homosexuálních 

lidí… ale samozřejmě si 

s podobně smýšlejícími 

kamarády z toho děláme 

srandu. Každý homose-

xuální člověk v mnoha 

věcech splňuje stereo-

typ, ale v mnohém ho 

také porušuje. Já sám 

rád vařím, uklízím, 

žehlím, jsem taková 

hospodyňka no… A rád 

o tom mluvím abych 

šokoval :) 

Kdysi jsem přemýšlel nad klíčem ke šťastnému životu...  

To, po čem všichni tolik touží. A na 

jeden skutečně fungující jsem přišel. 

Buď vděčný. V dnešní západní společ-

nosti je obrovský nárůst nespokojenosti 

a depresí. Ve společnosti plné bohat-

ství, společnosti, která je nejvyspělejší 

v dějinách, a tak ráda na to ukazuje. 

Mimo jiných faktorů za to může ne-

vděk. Mezi křesťany se neustále mluví 

jen o tom, co je špatně, lidi kolem mě si 

pořád stěžují na to a ono, přitom toho 

mají tolik, tolik darů, tolik věcí, které si 

nezasloužili, a za které by mohli být 

vděční. Ale negativita a věčně nesmysl-

né kritizování přitahuje duchy negativi-

ty a pak se člověk nemůže divit, že jí 

sám prožívá. Naopak věčnost je magne-

tem pro Ducha svatého. Začni každý 

den Bohu děkovat, rozhlédni se kolem 

sebe a uvidíš tisíce důvodů. Buď vděč-

ný a vyjadřuj svůj vděk Bohu i lidem, 

kteří si to zaslouží. A uvidíš, že tvůj 

život se začne měnit...    

Matouš Neužil 
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PÁTEK 30. SRPNA 

DNEŠNÍ 

PŘEDPOVĚĎ 

 

 

 

 

 

 

SVÁTEK 
 

Dnes má svátek 

Vladěna. 

 

 

 

JÍDELNÍČEK 
 

Snídaně: vajíčková 

pomazánka, švédský 

stůl, pečivo, čaj  

Svačina: ovoce 

Oběd: rajská omáčka 

s těstovinami, vývar 

s nudlemi  

Svačina: jogurt, pečivo   

Večeře: salámová a 

zeleninová pizza  

27 
°C 

Semináře 

Proč Bůh?  – Aleš Novák  

Diskuse nad otázkami a 

odpověďmi z knihy „Proč 

Bůh“ Timothy Kellera 

s podtitulem „racionální dů

-vody pro víru v Boha ve 

věku skepticismu“. Bude-

me se věnovat výrokům,  

jako např.:  západní sekula-

rismus (postoj nevíry v 

Boha) je náboženství, ne-

spravedlnost ve světě doka-

zuje Boží existenci, může 

milující Bůh posílat lidi do 

pekla? Atd.  

 

Co nám nabízí tento svět?  

– Betty Bukáčková  

...svobodu, vztahy, užívání 

života, peníze, drogy, sex a 

alkohol. A co my s tím? Jak 

si užít života? Může si 

křesťan užít života? A jak 

zůstat čistý? Jde to vůbec? 

Proč vlastně o to stát?  

Schéma mýtu – Campbell 

– Tolkien? – Bible? – 

Ondra Neužil 

Myšlenka jednotného sché-

matu hrdinských mýtů je 

v akademických kruzích 

dlouho zakořeněna. 

V rámci tohoto semináře se 

zkusíme podívat na to asi 

vůbec nejznámější, které 

navíc sloužilo jako vzor pro 

mnoho fantasy knih a fil-

mů. My si ukážeme jeho 

vliv na Tolkienovi. Násled-

ně doplníme tento triumvi-

rát o třetí prvek – Bibli. Je 

Bible mýtem? Lze ji jako 

takový zkoumat? Neopaku-

jí se v ní stejné mytologic-

ké prvky jako v jiných 

posvátných textech?  

 

Záře jitřenky –  Ivana Š. 

Jak se Boží slovo dotýká 

muslimů ve Střední Asii? 

Misionářka Iva bude vyprá-

vět o svém pětiletém poby-

tu v jedné středoazijské 

zemi, kde pomáhala místní 

církvi používat čerstvě 

přeložené Písmo. Ukáže 

fotky a videa ze svých cest.  

 

Bezpečnostní výcvik – 

Pája Bláhová  

Jak vypadá základní taktic-

ký a bezpečnostní výcvik, 

když se chystáte do nebez-

pečných oblastí? Co dělat u 

minového pole a jak reago-

vat na aktivního střelce? A 

co nebezpečné situace 

kolem nás? Jak vyhodnotit 

podezřelé chování? Jak si 

udržovat situační povědo-

mí? Jak efektivně a rychle 

reagovat, když se něco 

semele? Tak tyhle otázky a 

ještě mnohem víc budeme 

na semináři řešit :) 

Hudební okénko – Envej  
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6. ČÍSLO 

UČENÍ VERŠŮ 
 

10 jinému působení 

mocných činů, jinému 

proroctví, jinému 

rozlišování duchů, 

dalšímu druhy jazyků, 

jinému pak výklad 

jazyků. 11 Avšak to 

všechno působí jeden a 

týž Duch, který 

rozděluje každému 

jednotlivě, jak sám 

chce. 

1. Kor. 12, 10–11 
 

PS: Čekáme na Tebe o 

poledním klidu venku 

na lavičkách. 

 

 

HÁDANKA 
 

Na bojovém poli jsem 

druhý zprava i zleva. 

Do boje vyrážím tak, 

jak je třeba. 

Dva kroky vpřed a 

jeden vždy v bok. 

Tráva pode mnou se 

střídá každý skok. 

Kdo jsem? 

 

Své odpovědi dávejte 

podepsané do obálky 

na nástěnce. 

1. Jaký je tvůj ultimate dream? 

Živit se tím co mě naplňuje, hud-

ba, umění, kreativní činnost. 

 

2. Co bys změnil, kdybys mohl 

změnit minulost? 

Byl bych více rozhodný a nebál 

bych se dělat velké věci. 

 

3. Jaký je tvůj nejoblíbenější 

song z tvojí tvorby? 

Nemám nejoblíbenější svůj song, 

ale jsem nadšený z nového alba 

OUTLAW, je tam hodně skvělých 

věcí co mě baví.  

Ze života mládeže – Marťa Gabryszová 

1. Nejsi na pražské mlá-

deži moc dlouho, co bys 

tady změnila? 

Na mládeži celkově mi to 

přijde celkem vymakaný, 

ale na TC bych změnila 

místnost vedoucích, proto-

že je tam bordel :) 

 

2. Jsi částí přípravného 

týmu – co máš na staros-

ti? 

Zařizovala jsem spolu 

s Lukym (Ondráčkem) 

semináře – už v květnu 

jsme se s Lukym sešli, 

vymysleli jsme témata a 

začali vymýšlet vhodné lidi 

a pak je obepisovat. 

 

3. A jak ses do přípravné-

ho týmu dostala? 

Tyjo já ani nevím… Byla 

jsem vlastně oslovena – 

Ditou  

4. Jak lidi v KS reagovali 

na to, že jsi začala chodit 

s Čendou? 

No… Bylo to půl na půl. 

Jedna polovina řekla, že to 

vůbec nečekali a neřekli by 

to a ta druhá byla spíš jako 

„No konečně“ nebo „To to 

trvalo.“ 

 

5. Přes koho ses dostala 

do KS? 

Začala jsem chodit na 

vysokou do Prahy a pak 

jsem se Sárou (kterou jsem 

znala z Levitů, tenkrát ještě 

ne-Ryklovou) začala chodit 

na Sever. 

Vzkazy do obálky redakce: 

to ty homohrátky zašli tak daleko, že 

nás lečíte balícíma hlaskama? 

Odpovědi redakce: 

Konečně někdo pochopil pravý 

význam „balících hlášek“. 

S vaším časopisem je den hned lepší 
Moc děkujeme. M: Jsme rádi, že nás vůbec 

někdo čte. A: Milujeme naše čtenáře. 



Parabible 

Svobodná matka 

Vyprávěl jim také historku o tom, jak je potřeba být vytrvalý ve víře a ne-

vzdávat se: 

„V jednom městě byl zkorumpovaný starosta, který se staral jen sám o sebe 

a občané ho nezajímali. V tom městě byla také jedna svobodná matka. Pořád 

za ním chodila na radnici a stěžovala si: ‚Úřednice na sociálce mi odmítá při-

znat dávky. Zastaňte se mě!‘ 

Starosta se ji dlouho snažil ignorovat, ale nakonec řekl: ‚Starám se jen sám o 

sebe a občané mě nezajímají, ale ta ženská je všeho schopná a nikdy mi nedá 

pokoj. Radši její stížnost vyřídím, ať kvůli ní ještě neprohraju volby!‘ 

Jen si ho poslechněte, uzavřel Ježíš. „Takhle se zachoval zkorumpovaný 

starosta! A jak se zachová Bůh? Myslíte, že bude ignorovat vaše stížnosti, 

když se vám děje bezpráví? Myslíte, že pro vás nehne prstem? Říkám vám, že 

zjedná právo a pořádek, a to razantně. Než ale nastane nebe na zemi, musíte 

být vytrvalí po vzoru této svobodné matky.“ 

bible trochu jinak 

Parabible 
bible trochu jinak 

Svobodná matka 

Vyprávěl jim také historku o tom, jak je potřeba být vytrvalý ve víře a ne-

vzdávat se: 

„V jednom městě byl zkorumpovaný starosta, který se staral jen sám o sebe 

a občané ho nezajímali. V tom městě byla také jedna svobodná matka. Pořád 

za ním chodila na radnici a stěžovala si: ‚Úřednice na sociálce mi odmítá při-

znat dávky. Zastaňte se mě!‘ 

Starosta se ji dlouho snažil ignorovat, ale nakonec řekl: ‚Starám se jen sám o 

sebe a občané mě nezajímají, ale ta ženská je všeho schopná a nikdy mi nedá 

pokoj. Radši její stížnost vyřídím, ať kvůli ní ještě neprohraju volby!‘ 

Jen si ho poslechněte, uzavřel Ježíš. „Takhle se zachoval zkorumpovaný 

starosta! A jak se zachová Bůh? Myslíte, že bude ignorovat vaše stížnosti, 

když se vám děje bezpráví? Myslíte, že pro vás nehne prstem? Říkám vám, že 

zjedná právo a pořádek, a to razantně. Než ale nastane nebe na zemi, musíte 

být vytrvalí po vzoru této svobodné matky.“ 


