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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. 

4 3 

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). 
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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!“ 

1 

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 

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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Anketa 

BALÍCÍ HLÁŠKY  
 

Věříte v lásku na 

první pohled, nebo 

mám kolem projít 

ještě jednou? 

 

Myslím, že jsem 

ztratil svoje telefonní 

číslo. Nemohla byste 

mi místo toho dát to 

svoje? 

 

 

 

 

NEJČASTĚJŠÍ 

VĚTY PŘED 

SMRTÍ  
 

Ale mami, vždyť je 

ochočenej. 

 

Co kecáš, už si někdy 

viděl jedovatou žábu?  

 
 

Jaké místo, kde jsme byli na TC, 

se ti líbilo nejvíc? 

Řidič bezvěrec jede kolem řeky, když tu si 

všimne, že na břehu chytají ryby katolický 

kněz a rabín, přičemž opodál stojí cedule s 

nápisem „Pozor, blíží se konec vaší cesty!“ 

Řidič bezvěrec (takový ten běžný tolerant-

ní typ) zpomalí, vytočí okénko a zahuláká: 

„Starejte se o sebe, bídáci.“ 

Načež dupne na plyn a uhání dál. Po chvíli 

se ozve mohutné žbluňknutí. 

Rabín se otočí na kněze a praví: „Já jsem 

vám říkal, velebný pane, že tam bude lepší 

napsat Most v rekonstrukci!“ 
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PROGRAM DNE 
 

7:50 Budíček 

8:00 Ranní modlitební 

8:30 Snídaně 

9:15 Nástup 

9:30–12:15 Speciální 

dopolední program  

12:30 Oběd 

13:15 Setkání regionu 

Sever (pingpongový 

stan) 

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 
4. ČÍSLO teencampový zpravodaj STŘEDA 28. SRPNA 

Luboš Ondráček 
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.  

Věra (manželka): To se 

těžko vyjadřuje, ale zku-

sím to: zodpovědný, věr-

ný, milující 

Lukáš (syn): muž, pastor, 

muž. 

 

2. Čeho si na něm nejvíc 

vážíš? 

Věra: Těch věcí je spous-

ta… asi nejvíc to, že si 

věci nedrží v sobě a že je 

ventiluje, nikdy jsme 

neměli doma "tichou 

domácnost" kvůli něja-

kým neshodám a že je 

vždy připravený odpustit. 

Pak to, jak mu jde o lidi – 

modlí se za ně – to souvi-

sí s tím, že opravdu milu-

je Boha. A taky to, jak 

umí vyprávět vtipy. Jejda, 

to si je někdy nechte 

vyprávět – třeba ten pri-

mitivní s misionářem a 

indiánem :D 

Lukáš: Jeho moudrosti, 

jakože fakt je to rozumnej 

člověk. Líbí se mi dost 

jeho názorů a nestydím se 

za to. ;) 

3. Jaký jeho zlozvyk tě 

nejvíc štve? 

Věra: No, to musím pře-

mýšlet, možná zmíním to, 

Luboš se s tím netají, že 

je prchlivý, ale v podstatě 

se docela rychle uklid-

ní :D 

Lukáš: Že pořád vyřazuje 

na neutrál, ale trochu 

jsem ho to snad přeučil… 

 

4. Řekni nám tvoji oblí-

benou vzpomínku s ním. 

Věra: Vzpomínky jsou 

každodenní a pokaždé 

jiné, myslím, že by se to 

sem nevešlo :D 

Lukáš: Asi když jsem 

přijel domů s nabouraným 

autem a on byl úplně v 

pohodě :D Fakt cením. 

 

5. Jaká je jeho nejoblí-

benější kniha v Bibli?  

Věra: To nevím, ale vím, 

že ji má rád celou. 

Lukáš: Ty kráso… jakože 

říkal, že žádnou oblíbe-

nou nemá. Napadá mě 

Abakuk, nevím proč. 

Možná třetí Janova, nebo 

Píseň písní? Neviiiiim. 

 

6. Čím chtěl být když 

byl malý? 

Věra: Myslivcem 

Lukáš: Hele já to nevěděl, 

tak jsem se ho zeptal a 

prej chtěl bejt mysliv-

cem… Což mi přijde 

docela hustý a sedělo by 

to k němu :D Ale podle 

mě chtěl bejt už jako 

malej stavbyvedoucím jak 

Bořek. 
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STŘEDA 28. SRPNA 

DNEŠNÍ 

PŘEDPOVĚĎ 

 

 

 

 

 

 

SVÁTEK 
 

Dnes má svátek 

Augustýn, Augustin. 

 

 

 

JÍDELNÍČEK 
 

Snídaně: vánočka, 

kakao, švédský stůl, 

pečivo, čaj  

Svačina: ovoce/zelenina 

Oběd: svíčková na 

smetaně, houskový 

knedlík, česneková 

polévka  

Svačina: lískooříšková 

pomazánka  

Večeře: kuřecí rizoto se 

zeleninou, sýrem, 

červená řepa  

27 
°C 

Semináře 

Nenechte se zastavit strachem 

Vidím vás jako ještě nerozkvetlé květiny, 

či mláďata dravce, která ještě nevylétla. 

Vidím talenty a obdarování, kterých máte 

tak moc. Vykopněte dveře, roztáhněte 

křídla a vyleťte. Nenechte se zastavit 

strachem z toho, co bude za těmi dveřmi. 

Všichni velcí lidé před tebou, tvé vzory, 

oblíbené postavy, lidé, kteří změnili životy 

mnoha lidí, neměli lepší podmínky než ty. 

Stáli na stejném místě, ve stejné pozici 

jako ty. Ale vykopli ony dveře a vylétli 

naplno na Cestu. Můžeš celý život proflá-

kat před nimi a sám si svou pasivitu 

omlouvat různými výmluvami, které ale 

nedávají smysl nebo vyrazit a žít naplno 

život, protože Ježíš je Život.  

 

Matouš Neužil 

Evangelizace – Pavel Fial-

ka (parkoviště) 

Navazuje na dopolední 

program.  Pojedeme si 

evangelizaci zažít v praxi 

do Rakovníku. 

POZOR: Seminář se pro-

táhne i do doby sportů. 

 

Modlitba a uzdravení  – 

Věra Ondráčková + Jirka 

Mašlej (jídelna) 

Je uzdravení součástí běž-

ného křesťanského života? 

Uzdravuje Bůh i dnes? Co 

na to říká Bible? Jsem k 

tomu povolán i já? Jak se 

"správně" modlit za nemoc-

né? Jak je důležité slyšet 

Boží hlas při modlitbách za 

uzdravení? Může Boha 

slyšet každý? Mají naše 

slova nějakou moc? Nedíl-

nou součástí bude i praxe, 

kde se budeme učit, jak se 

můžeme za sebe modlit a 

naslouchat Bohu.  

 

Otazníky kolem proroko-

vání  – Michal Klesnil 

(učebna D) 

Jak je to s prorokováním v 

církvi? Můžu i já proroko-

vat? Může se prorokující 

někdy plést? A jak se to 

pozná? Pokud tě zajímají 

odpovědi na tyto, ale třeba i 

jiné otázky, přijď na semi-

nář.  

 

Učitelství  – Jirka Bukov-

ský (učebna A) 

Ježíš jako učitel. Ježíš byl 

známý jako učitel a spousta 

lidí přicházela, aby si ho 

poslechla. V tomhle semi-

náři se společně podíváme 

na Ježíše jako náš vzor. Jak 

se učil a jak se stal učite-

lem? Je učení důležité? 

Proč? Co se můžeme naučit 

z Ježíšova způsobu vyučo-

vání?  

 

Chvála a uctívání – David 

Bukáček (stan) 

Na mém semináři se dozví-

te, jak jsem se ke chvalám 

dostal. Povím vám, jak mě 

k tomu Bůh vedl a vede a 

jak jsem já sám přijal tohle 

povolání. Řekneme si něco 

o tom, jak můžeme poznat, 

že máme někde sloužit, 

případně, jak můžeme 

začít. Na závěr si řekneme 

něco o růstu, motivaci a 

možná si i pustíme nějaké 

staré nahrávky nebo vi-

dea :)  

 

Pastorační péče  – Josef 

Hejnic (učebna C) 

Setkáváš se s problémy, 

které tví blízcí a sourozenci 

nedokáží řešit a není ti to 

jedno?  Chtěl (a) bys pomo-

ci a hledáš, jak na to? 

Chceš se nechat inspirovat 

a povzbudit skutečnými 

příběhy o vysvobození, 

uzdravení, o zvládání těž-

kých situací v životě? 

Dlouhodobě tě něco tíží? 

Pak vítej na semináři, který 

se pokusí přinést vhled a 

odpovědi na tyto otázky. 

Dotkne se i takových okru-

hů, jako jsou správné moti-

vy, nejčastější chyby, osoba 

a kvalifikace toho, kdo 

pastoruje, podíváme se na 

několika příbězích, proč 

dopadly tak, jak dopadly. 

Bude čas i na osobní mod-

litby a sdílení zkušeností. 

Srdečně Tě zvu a těším se 

na společný čas…  

Hudební okénko – The Cornflakes 
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4. ČÍSLO 

UČENÍ VERŠŮ 
 

6 a jsou rozdíly v 

působení, ale tentýž 

Bůh, který působí 

všechno ve všech.  

7 Každému je dáván 

projev Ducha ke 

společnému prospěchu.  

1. Kor. 12, 6–7 
 

PS: Čekáme na Tebe o 

poledním klidu venku 

na lavičkách. 

 

 

 

 

HÁDANKA 
 

Neustále to mění tvar, 

ale přesto je to stále 

kulaté. Co to je? 

 

Své odpovědi dávejte 

podepsané do obálky 

na nástěnce. 

1. Jak z počátku reagova-

lo vaše okolí na vaši hud-

bu?  

Mikeš: Většině to připada-

lo…tvrdý. Báli jsme se, že 

nás nikdo nebude chtít 

poslouchat.  

Tobiáš: Věděli jsme, že 

bude trochu lidí, kteří nás 

budou poslouchat ale také 

lidé, kteří budou chtít něco 

měkčího 

(Aioneth).  

2. Čím jste si jako kapela 

prošli? 

M: V jednu chvíli jsme byli 

s Tobiášem dva a chtěl 

jsem s tím skončit. Vypada-

lo to, že nikoho dalšího 

nenajdeme a bylo to bezna-

dějné. Tobiáš ale řekl, že 

neskončíme, protože to je 

Boží plán.  

 

 

 

3. Na co se můžeme v bu-

doucnu těšit? 

M: Doděláváme album. 

Vyjde v listopadu. V září 

nejspíš něco vyjde na soci-

álních sítích, tak dávejte 

pozor, i když to asi nebude 

přehlídnutelný.  

Ze života mládeže – Kiki Říhová 

1. Co všechno je náplň 

tvojí práce? 

Odpovídá Dita: Na mládeži 

se snaží si zapamatovat 

jména všech, zapamatovat 

si jména jejich babiček a 

prababiček a pak je ve 

vhodný čas použít. Na 

Teencampu rozděluje po-

koje, hlídá kdo kde je, jezdí 

na nákup a kupuje si tam 

dobroty.  

2. Jak dlouho už děláš pro 

mládež? 

Něco přes 9 let. 

 

3. Slyšeli 

jsme, že 

chceš skon-

čit. Je to 

pravda? 

Jo, je to prav-

da. Příští Teencamp 

se přijedu rozloučit.  

4. Koho jsi zažila, když 

ještě chodil na dorost?  

Pepu, Davida Bu-

káčka, redakci 

časopisu, Honzu 

Adamce, Luká-

še Ondráčka a 

ještě tam s nima 

byl jeden, ale 

nebudu ho říkat, 

jinak mě zabije.  

Gertrudina moudra 

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

„S jídlem dojdeš dál než bez jídla.“ 



Parabible 

Jaký máš mandát? 

Pozvali ho na Kavčí hory, aby televizním divákům vysvětlil, jak si před-

stavuje křesťanství. Církevní hodnostáři i politici, kteří se zúčastnili debaty, 

mu ale skákali do řeči: „Od koho máš mandát? Za koho mluvíš? Kdo tě zvo-

lil?“ 

„Dovolte mi jednu otázku,“ řekl jim na to Ježíš. „Jakmile mi odpovíte, i já 

vám odpovím, za koho mluvím. Co si myslíte o Františkovi? Je geniální, 

nebo naivní?“ 

Začali se tedy mezi sebou dohadovat: „Když řekneme, že geniální, řekne: 

‚Tak proč ignorujete, co říká?‘ Když řekneme, že naivní, musíme se bát 

o preference, protože kdekdo je z Františka nadšený.“ A tak nakonec řekli: 

„Nejsme si jisti.“ 

„Ani já vám tedy neřeknu, od koho mám mandát,“ odpověděl jim Ježíš. 

 

Před kostelem  

Ježíšovi a jeho partě jednou uprostřed víkendu došly peníze, a tak šli 

v neděli ráno na brigádu zametat ulice.  

Když je ale před kostelem uviděli pánbíčkáři, hned na Ježíše vyjeli: „Co to 

tu vyvádíte s těmi košťaty? Jak to, že nejdete na mši? Vždyť tím znesvěcuje-

te neděli!“ 

Odpověděl jim: „Nikdy jste neslyšeli, co udělal Gabčík s Kubišem, když 

byli v úzkých? Jak se tenkrát za biskupa Gorazda ukryli s dalšími parašutisty 

v Resslově ulici do chrámové krypty, kam nikdo nezasvěcený nesmí? Myslí-

te, že posvátné místo zněsvětili, když tam pak bojovali do poslední patro-

ny?“ 

Potom dodal: „Kostel je tu pro člověka, ne člověk pro kostel. A Bůh se do 

kostela stejně nevejde.“  

bible trochu jinak 
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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 
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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.“ 
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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.“ 
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Kde se ještě uvidíme? 

BALÍCÍ HLÁŠKY  
 

S tebou bych nikdy 

nehrál na schováva-

nou, protože je ne-

možný najít někoho 

jako jsi ty.  

 

Na tobě je jen jediná 

věc, kterou chci 

změnit. Tvoje 

příjmení.  

 

Tak jsem tady. Jaký 

byly tvoje další dvě 

přání?  

 

 

 

 

NEJČASTĚJŠÍ 

VĚTY PŘED 

SMRTÍ  
 

Neboj, není nabitá. 

 

Pejsku, pojď sem! 

 

Zprava dobrý... 

1. 9. Celosbor 

8. 9. Šestá 

10. 9. První porost 

11. 9. První dorost – Havaj party alias ananas 

na pizzu (ne)patří 

19. 9. Holy Spirit Night – Praha Revolution Tour 

4. 10. Fit for a King 

28. 10. Skillet ♥ Victorious Tour 
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PROGRAM DNE 
 

8:20 Budíček 

8:30 Ranní modlitební 

9:00 Snídaně 

do 10:00 Svléknout 

povlečení, vynést 

odpadky, předávání 

pokoje  

10:15 Nástup +  

dorost, porost, odrost  

12:00 Odjezd 

Mlaskáč 
7. ČÍSLO teencampový zpravodaj SOBOTA 31. SRPNA 

Něco končí, něco začíná 

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 

Věřím tomu, že se zde 

mnozí z vás pro něco roz-

hodli, že zde mnozí z vás 

zažili skvělé věci. Že zde 

hodně z vás cítilo úžasné 

věci. Jsem za to všechno 

moc vděčný. Za vás, i za 

Tátu, který vám to všechno 

dal. Ale zároveň vím, že to 

všechno je jen prach, pokud 

se to nezmění v realitu 

vašich životů a pokud to 

zůstane jen na tomhle mís-

tě. A také vím, že pro sata-

na nejste nebezpeční zde, 

na Teen Campu, ale tam 

venku, ve světě, který skrze 

vás může Boží láska změnit 

k nepoznání. A také sám 

moc dobře vím, že se vám 

to všechno pokusí vzít. 

Držte se, mluvte s Bohem, 

čtěte Bibli a travte s ním 

čas, každý den co nejvíc. 

Věnujte mu prosím aspoň 

chvilku, pak nic neztratíte a 

získáte mnohem víc. Dát 

mu svůj čas není riziková 

investice. A držte se spolu 

navzájem. Jeden provázek 

se dá jednoduše roztrhnout, 

ale tři spojené do sebe 

nikoliv. Přátelství je úžasný 

dar a je mocnější než si 

dokážete představit. Posi-

lujte se navzájem, buďte tu 

jeden pro druhého, sdílejte 

radost i smutek a pozvedej-

te se když druhý padne. 

Hledejte a naleznete, poklá-

dejte si otázky, žádná není 

zakázaná, tlučte a bude 

vám otevřeno. Nenechte se 

umlčet satanem, nenechte si 

nic vzít a vybojujete mno-

hem větší věci 

Matouš Neužil 

Svědectví 

Požehnaný čas s Bohem, a 

přáteli.  

Prožila jsem dost skvělých 

rozhovorů a po delší době 

jsem měla obraz. 

Požehnaný týden ♥ 

Když jsem ráno tancovala v 

koupelně, tak jsem se uho-

dila do lokte. Poté se za mě 

modlili a bolest se zmírnila.  

Modlila jsem se za sílu, 

protože jsem nikdy neměla 

vztah a bylo mi smutno, a 

pak přišel můj bratr. Nic 

neřekl a jen mě 10 minut 

objímal. Myslím, že Bůh 

mi tak ukázal, že nejsem 

sama. 

Jeden den jsem při dopo-

ledním programu špatně 

došlápl/a na kotník, a pak 

se večer za mě modlili/y na 

skupince a byl/a jsem uz-

draven/a. 

Skvělý čas chval a uctívání 

Boha, jednota mezi lidmi. 

Poslední večer jsem si 

nebyla jistá, že jsem Bohu 

blízko, tak jak bych měla. 

Šla jsem ven a Anička 

Adamcová se za mě začala 

modlit a najednou mi při-

šlo, že se mě Bůh dotýká! 

Jenže já potřebovala ještě 

jeden dotek, že je u mě Bůh. 

A pak měla Danielka to 

vidění, že Bůh se na nás 

dívá, a tak mě to mega 

oslovilo. 

Při jednom večerním pro-

gramu ke mně Bůh hodně 

mluvil a odpověděl mi na 

spoustu mých otázek. 

Na semináři/workshopech 

o proroctví jsem cítil/a, že 

ke mně Bůh mluvil a to 
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SOBOTA 31. SRPNA 

DNEŠNÍ 

PŘEDPOVĚĎ 

 

 

 

 

 

 

SVÁTEK 
 

Dnes má svátek 

Pavlína, Paulína. 

 

 

 

JÍDELNÍČEK 
 

Snídaně: švédský stůl, 

pečivo, čaj  

Svačina: ovoce 

Obědový balíček na 

cestu: kuřecí řízek, 

pečivo, jablko, sušenka 

28 
°C 

… pokračování svědectví 

přímo do mé situace. Byl/a 

jsem v šoku, protože se mi 

to stalo poprvé. 

Na poslední chvíli mě 

přijali na školu. 

V průběhu TC na mě doleh-

ly některé těžkosti, které mě 

čekají v novém školním 

roce. Tak jsem prosila 

Boha, aby ty starosti ze mě 

sejmul. A ještě ani nedozně-

la chvála a Bůh mě naplnil 

radostí. 

Takže já jsem od začátku 

TC měla různé otázky v 

hlavě a hledala jsem odpo-

vědi. Najednou u jednoho 

večerního programu se mě 

zeptal jeden kluk, jestli se 

za mě může pomodlit, tak 

jsem řekla, že jo a najednou 

mi řekl odpovědi na moje 

otázky. Mě se to tak dotklo,  

že jsem se rozklepala a 

rozbrečela. 

Bůh se mě dotýkal skrze to, 

že se za mě modlila jedna 

holka. 

Pro mě byly 

důležité večerní chvály. 

Užila jsem si, že Bůh ke 

mně Bůh mluvil obyčejným 

každodenním způsobem, 

skrze který jsem si mohla 

spoustu věcí uvědomit. 

Bůh tu ke mně mluvil a 

dokonce 2 lidi ke mně měli 

slovo ze stejným tématem. 

Super TC, nové povzbuze-

ní, pokoj a super redaktorka 

časopisu. =) 

Druhý večer jsem měl 

pocit, že mám jít pro mod-

litbu, když byla výzva na 

dary Ducha svatého. Šel 

jsem k Michalovi Klesnilo-

vi, protože byl jediný volný, 

ale nakonec to bylo dobře. 

Modlili jsme se. Když jsem 

se předtím modlil jazyky, 

tak jsem měl pocit, že je to 

výmysl. Michal mi ale řekl 

slovo, že je to od Boha. Pak 

jsem si šel sednout do 

stanu, ale měl jsem pořád 

pocit, že to není ono. Potom 

za mnou přišel Ben Drápal, 

že Bůh mu řekl, že mě má 

rád a že na to nemám zapo-

mínat. Pak jsem se začala 

modlit v jazycích a bylo to 

super. 

Na prorockém semináři 

jsem dostal 2 verše z Efez-

ským 3,12–14 a 3,16. Byl 

to dohromady pěkný oddíl. 

Bůh mi ukázal nové věci. 

Tenhle rok byl TC 

úplná bomba. 

Tenhle TC mě nakopl, 

abych se víc zajímala o 

Boha. 

Od Boha jsem dostal slovo 

poznání, že Bůh chce uz-

dravovat levou nohu. S 

jednou holkou jsme se 

modlili za její kolena a byla 

uzdravená. Amen! 

Prostě, jak Bůh mluvil s 

lidma ze skupinky a všichni 

se za sebe modlili. Paráda! 

Bůh je Táta a miluje nás. 

Obzvlášť TEBE! 

Bylo Mega setkání našeho 

regionu. 

Přežil jsem to. Jsem Bohu 

vděčný. 

Měl jsem fakt super sku-

pinku, co mě posunula ve 

vztahu s Bohem. 

Díky Teen Campu jsem se 

ve vztahu s Bohem posunul 

mnohem dál. 

Bylo super vidět, jak si mě 

Bůh začal používat. Ze 

začátku jsem se trochu 

ostýchala, ale bylo super, 

že skrze mě Bůh mluvil. 

Jedna vedoucí se za mě ve 

středu modlila a ten večer 

jsem cítila Ducha svatého 

po dlouhé době, poté se za 

mě modlil kazatel a dostal 

slovo poznání a ten samý 

večer mi napsala kamarád-

ka, co se neozvala 2 roky se 

slovem přesně na danou 

situaci. 

Zažil jsem boží dotknutí a 

vedení k lidem. Pomohl mi 

odpustit lidem, co mě zra-

nili. Ukázal mi, kde mě 

chce mít. To znamená na 

mládeži (porostu). 

Tento Teen Camp jsem 

mnohem více prožívala 

Boží přítomnost. Je skvělé, 

že na to, abych byla s Bo-

hem stačí pouze a jen moje 

ochota odepírat si blbosti. 

věneček z kytek 

Parabible – bible trochu jinak 
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7. ČÍSLO 

VTIPY  
 

Vědec povídá Bohu: 

„Bože, už nejsi 

potřebný. Věda 

postoupila tak daleko, 

že už i my vědci 

umíme udělat člověka 

z hlíny.“ „Tak to 

předveď,“ povídá Bůh. 

Vědec začne nabírat ze 

země hlínu a Bůh na 

to: „Počkej, počkej, ber 

ze svojí hlíny!“ 

 

 

 

 

GERTRUDINA 

MOUDRA 
 

Jedna významná 

církevní osobnost 

oplývá moudrostí. 

Proto nám na každý 

den připravila jedno 

moudro. Dnešní je 

toto: 

 

„Stěny oddělují 

životy.“ 

Jaké jídlo ti na TC nejvíc chutnalo? 

Anketa 

Na max 

„Něco vám povím: Když někdo leze do 

mateřské školky oknem, nezamýšlí nic 

dobrého. Paní učitelka ovšem chodí hlav-

ním vchodem; namačká kód a bzučák ji 

otvírá. Když pak přijdou děti do školky, už 

z šatničky slyší její hlas, jak každého vítá 

jménem a ptá se, jak se má. Po svačině je 

bere ven na hřiště, jde před nimi a děti ji 

následují, protože jí věří. Za cizím člově-

kem ale nikdy nepůjdou; utečou před ním, 

protože cizím nevěří.“ 

 
 

Učedníci vůbec nechápali, co jim Ježíš 

chtěl tou ilustrací říct. Zkusil to tedy ještě 

jinak.  

„Povím vám to úplně jasně: Já jsem hlavní 
vchod. Ti, kdo lezou dovnitř jinudy, mají 
zlé úmysly – děti jim ale nevěří. Já jsem 
hlavní vchod. Kdo hledá jistotu, projde 
mnou dovnitř, kdo hledá svobodu, projde 
mnou ven – a každý najde, co nejvíc potře-
buje. Zloduch přichází, aby šikanoval, 
srážel a zraňoval. Já jsem přišel, abych 
nastartoval motor vašeho života – abyste 
žili naplno, napořád a na max.“ 


