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Jsem panic 

DNEŠNÍ VTIP 

Kolik toho musí 

průměrný politik 

vypít, aby měl 0,7 

promile? Dva dny 

nic.  

 

 

 

CITÁT DNE 

Omnia vincit amor 

– Láska nad vším 

vítězí  

Byli jsme na Teen Cam-

pu a jeli jsme na evange-

lizaci. Už si nepamatuji 

ani kam, ale už v autě 

jsem říkal, že ten den 

skončím v hospodě. Po 

příjezdu na místo jsem se 

rozhlédl kolem sebe a 

viděl jsem na náměstí 

hospodu. Po nějakém 

čase jsem se odhodlal do 

ní vstoupit. Bylo asi 10 

hodin dopoledne, takže 

hospoda byla celkem 

prázdná, ale našel jsem 

tam dva štamgasty ke 

kterým jsem si přisedl a 

začali jsme si povídat. 

Rozhovor jsem následně 

stočil ke Kristu. K tomu 

stolu postupně začali 

přibývat další štamgasti a 

účastníci evangelizačního 

týmu a diskuse se začala 

rozvíjet. Nakonec jsem u 

stolu byl já, David Buká-

ček, Honza Adamec a 

devět starších chlápků. 

Vedla se poměrně bouřli-

vá diskuse, dokonce i 

paní servírka se začala 

celkem zapojovat. Čas se 

nám krátil a lidé v míst-

nosti se překřikovali. 

Chtěl jsem jim na závěr 

sdělit alespoň podstatu 

toho, v co věřím, protože 

tři štamgasty jsme načali, 

ale poté dorazil zbytek. 

Část, kterou jsme načali, 

chtěla od nás slyšet více 

a část, která přišla poz-

ději, říkala, že je to ne-

smysl. Pamatuji si, že 

Honza se začal s jedním 

z těch štamgastů vsázet, 

že když se pomodlí, tak 

se něco stane, což mě 

samotného dost povzbu-

dilo. Pokračovali jsme 

v diskusi a situace se 

stávala stále více nepře-

hlednou. Když už jsem 

chtěl sdělit podstatu 

křesťanství, tak mě vždy 

nějaký hulvát přerušil, že 

to poslouchat nebude. 

Asi když se mi to stalo 

třikrát, tak jsem to nevy-

držel, tuším že jsem vstal 

a na celou hospodu 

pronesl: „Je mi 25 a 

jsem stále panicem!“ 

Všichni byli jako opaření. 

Znenadání bylo v hospo-

dě hrobové ticho a já měl 

prostor pro to, abych jim 

vysvětlil proč. Poté jsme 

se rozloučili, protože 

auta, která nás měla 

odvézt do tábora, už byla 

nastartovaná a čekala 

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

Římanům 8,14 

Stručně se nám pro-

sím představ: 

Jsem Ondra. Studuju 

religionistiku na FFUK. 

Jsem členem KS Sever. 

Ve volném čase rád 

sportuju; florbal, fotbal. 

Krom toho rád čtu – buď 

fantasy nebo intelektuální 

lahůdky. 

Co by tě lákalo na 

tom být holkou? 

Vůbec nic… jako vážně.  

Čím doma trávíš nej-

více času? 

V průměru hlavně čte-

ním do školy nebo hra-

ním na počítači. 

Jak si představíš ide-

álně strávený den? 

První věc, probudím se 

z krásného snu. Třeba 

teď se mi zdálo, že jsem 

Geralt a najdu Ciri (pro 

nechápající: obě postavy 

jsou z příběhu Zaklínače). 

Dám si v klidu nějakou 

libec snídani a pak si 

něco třeba zahraju (na 

počítači) a k tomu si 

pustím nějaké hezké 

povídání (přednášku/

DVTV). Pak bych si šel 

zahrát nějaký sport a po 

něm dobrý oběd – šel 

bych do pizzerie. Pak 

nějaký odpočinek, abych 

to nepřehnal s tou aktivi-

tou. Po tom všem bych si 

přečetl kus nějaké hezké 

knížky, čímž bych se 

přesunul k večeru, kdy by 

určitě byla nějaká grilo-

vačka – s dobrým masem 

a pivem – na nějaké 

zahradě s kamarádama. 

Varianta druhá: Jsem 

v horách, vstanu před 

svítáním slunce a celý 

den jdu – až zase do 

západu slunce. 

Toužil bys po tom 

cestovat? 

Jakoby jo ale jakoby ne. 

Láká mě navštívit spous-

tu míst, ale sám rozhod-

ně nejsem cestovatelský 

typ.  

Radši kočky nebo 

psi? 

Já nemám nějak speciál-

ně rád ani jedno.  

Těšíš se na své kázá-

ní? O čem bude? 

Bude o knize Ester a 

ukážeme si tam nějaké 

zajímavé prvky, jak to 

vypadá, když Bůh jedná. 

Určitě se těším – stejně 

jako na každé jiné svoje 

kázání a povídání.  

PROGRAM DNE 

 

7:50 Budíček 

8:00 Modlitební 

8:30 Snídaně 

9:15 Nástup 

9:30 Workshopy 

12:30 Oběd  

13:00 Bazén, stolní 

hry, zkoušení veršů 

14:30 Nástup 

14:45 Semináře 

16:00 Svačina 

16:15 Sporty 

17:30 Bazén 

18:00 Večeře 

18:50 Modlitební  

19:20 Večerní 

program 

22:00 Noční víření, 

večerní chvály a 

modlitby, čajovna 

23:00 Večerka 

Rozhovor s dnešním kazatelem 

Ondrou Neužilem 
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3. ČÍSLO 

DNEŠNÍ 

PŘEDPOVĚĎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVÁTEK 

 

Dnes má svátek 

Radim. 

 

 

JÍDELNÍČEK 

 

Snídaně: Česneková 

pomazánka, máslo, 

džem, pečivo, lupínky, 

tvrdý sýr, med, mléko, 

ovocný jogurt, čaj  

Svačina: Ovoce  

Oběd: Gulášová 

polévka, 

moravský vrabec, 

bramborový knedlík, 

zelí  

Svačina: Jogurt, 

pečivo  

Večeře:  

Těstovinový salát, 

pečivo  

20 
°C 

Semináře 

Vztahy – neverending 

story – Miloš a Rebe-

ka Kačírkovi 

Ako sa pred chodením 

s p o zn a ť  v h o d n ý m 

spôsobom? Ako rozoznať 

ideálneho človeka pre 

mňa? Ako urobiť prvý 

krok? Je okej sa rozísť? 

Treba čakať so sexom ak 

sa ideme aj tak vziať? 

Pokiaľ chceš počuť náš 

názor na tieto trochu 

kontroverzné otázky, 

pripadne sa zapojiť do 

diskusie na podobné 

témy, si vítaný. 

Každá fáza vzťahu ma 

svoje výzvy a my sa 

s  vami  pode l íme 

o tie,  ktorým sme čelili 

my a čo sme sa z nich 

naučili. Bude priestor aj 

na vaše otázky.  Tešíme 

sa na vás. 

Jsem duchovní, i když 

vztah s Bohem proží-

vám jinak než ostat-

ní? – Dáda Güttnero-

vá 

Seminář bude o tom, 

jakými různými způsoby 

můžeme prožívat svoji 

víru a že to vůbec nemusí 

být špatně, právě nao-

pak. Budu vycházet 

z knihy Devět duchov-

ních temperamentů a ze 

zkušeností jak svých, tak 

z práce s klienty z růz-

ných církví. 

Žít život – Matouš 

Neužil 

Vy jste sůl země, jestliže 

sůl ztratí chuť, čím bude 

osolena? Jak být solí 

v dnešním neslaném 

světě, který se ale tolika 

z nás zdá mnohem sla-

nějším než církev? Kdy 

jsme ztratili svou slanost 

a jak ji znovu získat? 

Jak být oním služební-

kem, který pět talentů 

rozmnožil na deset a 

vešel v radost svého 

Pána? Na tyto a mnoho 

dalších otázek se pokusí-

me najít odpověď. Nesli-

buju vám bezchybný 

návod, ani příručku ke 

klidnému životu, mohu 

vám jen nabídnout radost 

z Boha a života, který 

nám byl dán. 

Postavení žen v církvi 

– Luboš Ondráček 

Je role muže a ženy 

stejná, nebo je v něčem 

rozdílná?  Je Boží řád 

pro rodinu a pro církev 

daný, nebo je dobově 

podmíněný? Pavel píše, 

že není muž z ženy, ale 

žena z muže. Současně 

tvrdí, že v Kristu není ani 

muž ani žena. Dává to 

nějaký smysl? Nejsou 

ženy v církvi někdy dis-

kriminovány a mají 

„křesťanské feministky“ 

pravdu? A jakou roli 

v tom hraje identita kon-

krétního muže a ženy a 

strach některých mužů 

z žen? 

Pojďme si popovídat 

o tématu, které hýbe 

současným evangelikál-

ním světem. Protože je 

to téma o ženách a asi 

by ho spíše měla vyučo-

vat nějaká žena a ne já, 

tak určitě nějakou ženu 

přizvu, aby sdílela svůj 

pohled. 

Co nám píše Daniel? 

aneb jak porozumět 

proroctvím a k čemu 

je to dobré – Pavel 

Fialka 

Podíváme se společně na 

proroctví zapsaná v knize 

Daniel a zkusíme jim 

porozumět. Ukážeme si, 

jak nám to pomůže ve 

víře, v následování Krista 

a zvěstování evangelia. 

 

Duel Dáňa a Ája 
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Jak jste se potkali? 

Dáňa: Bylo to 18. listo-

padu, den po výročí 

revoluce. Naše pohledy 

se střetly. 

Ája: Na mládeži na od-

rostu, byli jsme na spo-

lečné skupince. 

Co na ní/něm máš 

nejradši? 

Dáňa: Díky ní si připa-

dám výjimečně.  

Ája: Hodně se mi na 

něm líbí, že je rozvážnej, 

v klidu, naslouchá (a pak 

si to pamatuje), cítím se 

s ním v bezpečí. Líbí se 

mi jeho hodnoty (má 

podobné jako já a shod-

neme se na nich). Má rád 

lidi kolem sebe a svoji 

rodinu. Nepomlouvá. Je 

dětskej v dobrým slova 

smyslu, ale vyspělej 

v (pro mě) důležitých 

věcech.  

Jak se jmenují jeho/

její rodiče? Jaké bylo 

seznámení s nimi? 

Dáňa: Honza a Alena. 

Seznámení s tátou pro-

běhlo tak, že mě obejmul 

na nádraží a s mámou 

tak, že mě obejmula ve 

dveřích. 

Ája: Zdeňka a Miloš. 

Přivedl mě na návštěvu 

asi na půl hodiny a já se 

děsně bála. Jeho mamka 

mě už ve dveřích objala 

úplně s takovou tou 

mateřskou láskou a ze 

mě to úplně spadlo. Pak 

jsme šli do obýváku, kde 

byl zbytek rodiny a poví-

dali jsme si o tobogá-

nech.  

Jaká je vaše oblíbená 

společná vzpomínka? 

Dáňa: Asi když jsme 

spolu ještě nechodili a 

vylezli jsme na ledovou 

zeď na Petřín. Druhý, 

když jsme si poprvé dali 

pusu.  

Ája: Jak jsme vylezli na 

ledovou zeď na Petříně.  

Kdo je větší roman-

tik? 

Dáňa: Asi já, ale je to o 

kvítek růže těsný 

Ája: OU. To nejde fakt, 

my jsme oba hrozní 

romantici.  

Jak (ne)pomohla va-

šemu vztahu karanté-

na? 

Dáňa: Díky ní jsme se 

online seznámili. Spíš 

prospěla, než neprospě-

la, bavili jsme se víc přes 

karanténu než před ní. 

Díky ní (karanténě) jsem 

se oddělil od stáda. 

Ája: Dali jsme se díky ní 

dohromady. My jsme si 

hodně volali a pak jsme 

si vlastně volali snad 

každý den, třeba i pět 

hodin vkuse. 

Máte nějakou záleži-

tost, kterou když vidí-

te/slyšíte, tak si vzpo-

menete na toho dru-

hého? 

Dáňa: Park na Čerňáku 

a učení žabek. xdddd 

Ája: Třeba Lego, nebo 

když vidím tučňáka, Pána 

Prstenů nebo když vidím 

salát s tuňákem. A hlav-

ně Chelsea – nejde si 

nevzpomenout. 

Co ten druhý poslou-

chá? 

Dáňa: Všechno, od 

klasiky po dechovku – i 

Shawna Mendese 

Ája: On by řekl, že po-

slouchá všechno. Vím, že 

má hodně rád písničky 

z Největšího Showmana.  

Slovo závěrem? 

Dáňa: Jsi libová buchtič-

ka. 

Ája: Doufám, že mě 

někdy bude mít radši než 

Kovačiče :D 

UČENÍ VERŠŮ 

3 Neboť co bylo 

Zákonu nemožné, 

protože byl 

bezmocný kvůli tělu, 

to učinil Bůh, když 

poslal svého Syna v 

podobnosti těla 

hříchu a jako oběť 

za hřích a odsoudil 

hřích v těle, 4 aby 

byl požadavek 

Zákona naplněn v 

nás, kteří 

nechodíme podle 

těla, ale podle 

Ducha.  

Římanům 8,3–4 

 

PS: Čekáme na Tebe 

od 13:00 do 13:20 

na schodech před 

jídelnou. 

 

 

HÁDANKA  

Jsem muž a nemám 

sourozence. Na 

stěně visí podobizna. 

Otec muže na 

obrazu je synem 

mého otce. Kdo je 

na obrazu?  

Odpovědi vhazujte 

podepsané do obálky 

na nástěnce.  

 



PŘÍLOHA 

Medailonky vedoucích seminářů 

Rebeka a Miloš 

1 rok manželia, 3 roky spolu 

a 5 rokov odkedy sa pozná-

me. Sme každý iný a predsa 

sa nejakým zázrakom dobre 

dopĺňame. Pochádzame z 2 

krajín, ale teraz bývame spolu 

v Prahe. Máme 25 rokov a 

sme posledný rok študenti. 

Radi cestujeme, trávime čas 

s ľudmi, radi sa rozvíjame, 

radi robíme veci naplno, ale 

niekedy aj radi nerobíme 

nič :). Slúžime na mládeži a 

Beky aj v dome modlitieb a 

chvál Ihopp. Viac o sebe 

prezradíme na seminári. 

Pavel Fialka 

Je mi 44 let, žiji v Klatovech, 

mám manželku Kateřinu a tři 

děti: Hanu, Tobiáše a Vojtu. 

Jsem pastorem sboru Křes-

ťanského společenství. Pochá-

zím z nevěřící rodiny. V Pána 

Ježíše Krista jsem uvěřil 

v roce 1992, když mi bylo 16 

let. Můj kamarád  mi tehdy 

dal letáček s evangeliem a při 

jeho čtení mě zčista jasna 

navštívil Bůh a řekl mi, že je 

můj nebeský Otec a že já jsem 

jeho milovaný syn. V tu chvíli 

mě mocně zaplavila jeho 

láska a zároveň jsem si jasně 

uvědomil svoje hříchy. Hlubo-

ce mě zasáhlo, že mě Bůh 

miluje, i když jsem hříšník a 

zároveň jsem se za své hříchy 

styděl.   

Krátce poté jsem vydal svůj 

život Bohu. Vystudoval jsem 

gymnázium a pak Vyšší od-

bornou školu obchodního 

práva v Uherském Hradišti. 

Než jsem se stal pastorem, 

pracoval jsem jako obchodní 

referent ve firmě dovážející 

horská kola Giant a pak jsem 

měl na starosti zahraniční 

obchod ve firmě, která stavěla 

městské čistírny odpadních 

vod.  

Rád čtu a poznávám Bibli, 

baví mě zvěstovat evangelium 

lidem. Jsem nadšený, když 

Pán dává zjevení skrze svého 

Ducha. Miluji církev. Mám rád 

dobrodružství, rád cestuji a 

poznávám lidi z jiných zemí. 

Matouš Neužil 

Student prestižního, výběro-

vého, elitního gymnázia. 

Talentovaný sportovec věnují-

cí se zejména florbalu, horole-

zectví, vysokohorské turistice, 

badmintonu, ping-pongu, 

volejbalu, šachům, kroketu, 

hokeji, hearthstonu, jízdě na 

koni, sjezdovému i běžeckému 

lyžování, kalistenice a gym-

nastice, gumičkování (SM 

systém), frisbee, lehké i těžké 

atletice, tenisu, fotbalu a dal-

ším... Mojí největší zálibou je 

čas trávený s mojí sestrou, 

v krizovém stavu i s bratrem. 

Luboš Ondráček 

Vyrůstal jsem v církvi a osob-

ně jsem Krista přijal jako 

Pána a Spasitele v necelých 

17 letech po asi ročním aktiv-

ním zapojení na mládeži. 

Vystudoval jsem průmyslovku 

a ČVUT a pracoval jako stav-

byvedoucí. 

Od roku 1986 jsem starším 

sboru. Podílel jsem se na 

vedení mládeže, vedl kurzy 

sborové biblické školy o zvěs-

tování evangelia a pro vedou-

cí. 

V roce 1990 jsem se oženil 

s Věrkou a máme tři dospělé 

děti a jednoho vnuka. 

V roce 1991 jsem odešel ze 

svého civilního zaměstnání a 

začal pracovat jako tajemník 

Křesťanské misijní společnos-

ti, souběžně jsem sloužil ve 

sboru, postupně stále úžeji 

spolupracoval s pastorem 

sboru a po jeho odchodu 

z pozice pastora mne staršov-

stvo povolalo v roce 2004 

jako hlavního pastora sboru. 

Od roku 2019 učím také na 

Evangelikálním teologickém 

semináři předmět Evangeliza-

ce a učednictví. 

Jako svoje motto mám slovo 

Pána Ježíše: Poznáte pravdu 

a pravda vás učiní svobodný-

mi. Vyučování a kázání vní-

mám jako svoje hlavní obda-

rování. Před mnoha lety mne 

prorocký tým prorokoval, že 

se budu pouštět do výkladu 

složitých témat a tak i proto 

mám letos semináře na dvě 

ožehavá témata. 

Dáda Güttnerová 

Jmenuju se Dáda, jsem vdaná 

za skvělého manžela Kubu už 

19 let, máme spolu 4 děti. 

Uvěřila jsem a vyrůstala v BJB 

Brno, teď jsem v KS Praha.  

Povoláním jsem terapeut a 

koordinátor kurzů Manželské 

večery a Příprava na manžel-

ství pro ČR. Dělám individuál-

ní a párovou terapii. 

PŘÍLOHA 

Text Camp songu 

GAME CHANGER 

 

Zbavit se všech okovů strachu, 

neřešit, co bylo a nežít jen napůl. 

Nenechat se zadupat a stáhnout k zemi. 

Dnes málokdo ví, co je svoboda. 

 

Proto vezměme všechny zbraně, 

veškerej arsenal a všechno, co máme. 

Abychom získali zpět naše srdce 

a mohli už konečně žít. 

 

GAME CHANGER, úúú. 

GAME CHANGER, úú. 

 

Nestačí, že jsme z Egypta vyšli, 

můžeš žít v zajetí svý vlastní mysli. 

Nevědět kdo jsi, co máš a kam jdeš. 

To přece vůbec není svoboda. 

 

Proto potřebujem velkou změnu, 

která připraví nás pořádně do terénu. 

Pak můžem vejít do nový země, 

kde cokoliv může se stát. 


