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Sranda koutek 

DNEŠNÍ VTIP 

Přijde chlapeček ze 

školky domů a 

spustí: „Mami! 

Kamarádi ve školce 

se mi smějou, že 

mám koronavirus!“ 

„Tak se na ně 

vykašli,“ odvětí 

maminka.  

 

 

 

 

CITÁT DNE 

Sapienti pauca – 

Moudrému stačí 

málo. 
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PROGRAM DNE 

 

13:15 Odjezd z 

Prahy 

15:00 Příjezd na 

TC, ubytování 

15:45 Úvodní  

setkání a hra 

17:30 Setkání 

workshopů 

18:00 Večeře 

18:50 Modlitební za 

večer 

19:20 Večerní 

program 

22:00 Čajovna, 

noční víření, večerní 

chvály a modlitby 

23:00 Večerka 

NEDĚLE  23. SRPNA 1. ČÍSLO 

Slovo úvodem 

Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. 

Římanům 8,14 

Brzy ráno, běžím sama 

po polní cestě. Najednou 

– podezřelé auto proti 

mně. Kdo mě tu zachrá-

ní? Vpravo, asi 10 metrů, 

srnka. Ta nepomůže. 

Panika. A probleskne 

vzpomínka, co jsem ráno 

četla v Bibli. „Bude vám 

to příležitost ke svědec-

tví“. Chill out. Už se 

nebojím. Ať svědčím o 

Bohu v jakékoliv situaci. 

STŘIH. 

Auto mě míjí. Chlápka 

s cigárem poznávám. Vo-

dovody a kanalizace, asi 

je někde havárie. STŘIH.  

Jestli Ježíš změnil oběť na 

vítěze v mém případě, 

udělá to i s tebou. Game 

Changer. Je tady a teď. 

Ježíš změnil pravidla 

světa. Vítězí láska, prav-

da, dobrota, naděje. Do 

toho, na Teen Campu 

s Ním. 

Dita, 

hlavní vedoucí tábora 

Jsme rádi, že jsi se rozho-

dl(a) jet na letošní Teen 

Camp! A právě proto, 

aby tady všechno dobře 

fungovalo, dodržuj prosím 

následující pravidla:  

1. Účastni se všech částí 

programu a respektuj 

všechny vedoucí. 

2. Nevzdaluj se z tábora 

bez svolení vedoucího. 

3. Nekonzumuj a nepře-

chovávej kuřivo, alkohol a 

ostatní návykové látky. 

Při nedodržení budeš na 

vlastní náklady poslán 

domů a nebudeš se moci 

zúčastnit nejbližší akce. 

4. Chlapci, nepřebývejte 

na dívčích pokojích, dív-

ky, nechoďte na chlapec-

ké. 

5. Večerka je denně 

v 23:00, budíček na ranní 

modlitební setkání v 7:50 

(nepovinný, 1. povinná 

aktivita je snídaně 

v 8:30). V čase mezi 

večerkou a svítáním buď 

prosím potichu ve vlast-

ním pokoji, bez zbytečné-

ho svícení. Na záchod se 

samozřejmě smí. Osobní 

hygienu prosím stihni 

ještě před večerkou. 

6. Elektroniku prosím 

omez na nutné minimum. 

Na akci nevoz notebook 

ani tablet ani jiné zařízení 

na přehrávání filmů nebo 

hry. Mobil je dovolen, 

užívej ho prosím rozumně 

a jen ve volný čas. 

7. Máme vás rádi a chce-

me s vámi prožít krásné 

dny!!! 

Táborové sedmero 
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1. ČÍSLO 

DNEŠNÍ 

PŘEDPOVĚĎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVÁTEK 

 

Dnes má svátek 

Sandra. 

 

 

 

 

JÍDELNÍČEK 

 

Večeře:  

Kuřecí nudličky na 

žampionech s rýží 

22 
°C 

Koho vyhledat, bude-li třeba 

Abychom měli jasno, 

koho oslovit, budeme-li 

mít nějaké potíže, byli 

vybráni 4 vedoucí, kteří 

jsou více než povolaní 

nám pomoci.  Ti pro vás 

o sobě vzájemně napsali 

pár vět, abyste je měli 

šanci více poznat.  

Michal o Jáchymovi 

Jáchym je člověk, jako 

žádný jiný. Občas působí 

trošku jako svéhlavý hul-

vátek s absencí sociálního 

cítění, co se stará v prvé 

řadě o svoje pohodlí. Ve 

skutečnosti, když ho 

poznáte dobře, je ale 

ohromně svědomitý, 

vytrvalý, a upřímně se 

stará o lidi kolem něj. 

Pomůže s čímkoli může. 

A hlavně, pokud jste 

dostatečně sofistikovaní 

na pochopení jeho humo-

ru, rozesměje vás v každé 

situaci, což se zdravotní-

kovi vždycky hodí. Tak se 

za ním nebojte jít, když 

vám něco bude, pobaví 

vás a možná i ošetří. 

Jáchym o Michalovi 

Tento druh homo sapiens 

se vyznačuje svou ocho-

tou posloužit druhým, 

chlapským humorem a 

možností pohodového 

pokecu zejména o jídle, 

Babišovi nebo křesťa 

věcech. Peče chleba a 

dokáže tak zastat i dočas-

nou maminkovskou pozi-

ci. Nemusíte se bát obrá-

tit se na něj a povědět mu 

vaše největší životní zdra-

votní problémy. 

Danielka o Kiki 

Nevíte, s kým jste na 

pokoji? Chcete vytvořit 

nějakou prďáckou excelo-

vou tabulku? Nemáte 

zrovna, s kým si pokecat 

o životě? Chcete si zahrát 

nějakou suprovou deskov-

ku? Tak šupajděte za 

Kiki! Ta vás totiž vždycky 

vyslechne, vždycky vám 

poradí a nikdy nezkazí 

žádnou legraci. 

Kiki o Danielce 

Když budete potřebovat 

vědět něco o worksho-

pech (jaký jste si vybrali, 

kam na něj máte jít nebo 

tak podobně), řekne vám 

to Danielka. Je to moc 

milá osůbka, kterou prav-

děpodobně potkáte s nej-

mladším „účastníkem“ 

Teen Campu Tadeášem  

v náručí či kočárku. Dost 

možná bude mít na sobě 

něco fialového, protože 

fialová je její oblíbená 

barva (pozor, neplést 

fialovou s růžovou ;) ). 

V případě, že Tadeáš 

bude zrovna u svého 

tatínka Kuby, (který ví 

mimochodem o TC taky 

spoustu věcí), bude nej-

spíš Dáňa pobíhat kolem 

vás s foťákem a zachyco-

vat ty nejdůležitější a 

nejzajímavější okamžiky.  

 

Co jste o kazateli nevěděli 

3 

NEDĚLE  23. SRPNA 

RANNÍ BĚHÁNÍ 

Chceš se ráno osvěžit 

na letním vzduchu? 

Pojď se přidat na 

ranní běh! Délka 

trasy bude 

přizpůsobena 

výkonnosti běhačů. 

Tak se přidej!  

Sraz u hlavního 

vchodu v 7:30. 

Kuba Bezpalec 

 

 

TRADICE 

OBÁLEK 

I tento rok se objeví 

obálky se jmény. 

Chtěl bys někomu 

něco vzkázat nebo 

potěšit svého 

kamaráda? Máš k 

tomu jedinečnou 

příležitost.  

Každý má svojí 

obálku, tak mu do ní 

napiš nějaký 

vzkazík! :) 

Anička Adamcová 

 

 

Stručně se nám pro-

sím představ.  

Jmenuji se Petr Kácha, je 

mi 54 let a jsem pasto-

rem KS Praha – regionu 

Střed. Moje manželka se 

jmenuje Hanka a pracuje 

jako zdravotní sestra. 

Máme 5 dětí a 2 vnučky.  

Krista jsem pozval do 

svého života před 35 lety. 

Skoro celý svůj křesťan-

ský život sloužím jako 

starší, pastor, kazatel a 

podobně.  

Čím jsi chtěl být, když 

jsi byl malý?  

Měl jsem moc rád knihy a 

potápění, a tak jsem chtěl 

být potápěčem.  

Co je největší zázrak, 

který se ti v životě 

stal?  

Asi narození naší první 

dcery Evy před 31 lety. 

Těhotenství bylo velmi 

rizikové a podle lékařů se 

naše dcera neměla naro-

dit zdravá. Po mnoha 

modlitbách se nakonec 

narodila zcela zdravá.  

Kde se ti káže nejlé-

pe?  

Asi mi je to jedno. Nejlé-

pe, když Duch svatý po-

tvrzuje kázané slovo.  

Jak by vypadal den 

podle tvých představ?  

Asi záleží jak kdy. Někdy 

je fajn mít den odpočinku 

a jindy zase stihnout staré 

resty. Ideální den je asi 

den, kdy se stihne mnoho 

věcí a zároveň se člověk 

nehoní a není ve stresu.  

Jaký máš vztah k so-

ciálním sítím? 

Mám FB, ale nepoužívám 

ho. Mám WhatsApp a 

používám ho. Ale v mém 

trochu pokročilém věku 

jsem akční na YouTube 

(náš kanál je: KS Praha 

Střed).  

Těšíš se na své kázá-

ní? O čem bude?  

Těším se normálně, jako 

jindy. Téma jsem dostal 

zadané. Ale je to celkem 

můj oblíbený příběh o 

Gedeonovi a o tom, jak 

překonal strach. Je to 

něco, co mne vždy inspi-

rovalo a co inspiruje i 

ostatní. Ten příběh má 

spoustu rovin a mnoho 

překvapivých změn. Jo, 

takže se na to těším. 

Místo pro Boha 

Stejně jako každý Teen 

Camp, byl i tento rok jeden 

z pokojů přeměněn na mod-

litební místnost – místo, kde 

se dá strávit ničím nerušený 

čas s naším nebeským Tátou 

a poznat ho novým způso-

bem. Je tam dost prostoru 

Boha chválit, modlit se nebo 

s ním vést nerušené rozho-

vory. Pokud budeš chtít, 

můžeš do modlitební míst-

nosti vzít i někoho s sebou – 

třeba někoho z tvé skupin-

ky. Aby se nesešlo více 

lidí/skupinek najednou, 

bude na nástěnce viset ta-

bulka, která bude rozdělená 

časově a do které se bude 

každý moct zapsat. 


