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Sranda koutek 

DNEŠNÍ VTIP 

Přijde Hitler do 

pekárny a řekne: 

„Vezmu si půlku 

Šumavy.“ 

 

 

 

CITÁT DNE 

Esto brevis et 

placebis – Buď 

stručný a budeš se 

líbit. 

Významné mezníky křesťanství – část třetí  

Reformace – pojem a 

proces, který dal vznik-

nout bezpočtu nových 

církví. V 16. století pro-

běhla její nejvýznamnější 

část, a to pod záštitou 

německého teologa 

Martina Luthera. Cílem 

bylo navrátit katolickou 

církev k tradičním a 

biblickým hodnotám. 

V té době totiž katolická 

církev neváhala vymáhat 

odpustky a mnoho jejích 

představených měnilo 

církev Boží ke svému 

vlastnímu obohacení. Ve 

výsledku se tak vytvořil 

nový směr – protestantis-

mus, do něhož spadá 

i dnes naše církev. 

˘ 

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

Římanům 8,14 

Krátce se nám prosím 

představ. 

Pocházím z Kutné Hory. 

Chodil jsem na ten 

gympl, kam jezdíte na 

Podzimky. Dlouho jsem 

studoval v Praze teologii, 

filozofii a sociální antro-

pologii. Aktuálně jsem 

starší v Praze na regionu 

Západ. Učím na ETS. 

Rád cestuju, mám rád 

lidi, dobré jídlo a pořádek 

doma.  

 

Jsi ranní ptáče, nebo 

noční sova? 

Určitě sova. Když jsem 

se učil, tak jsem se po-

tkával se ségrou.  Šel 

jsem ve čtyři spát a ona 

vstávala. 

 

Co je tvá nejmilejší 

vzpomínka z prázd-

nin? 

Pro mě je taková ta 

esence léta dovolená 

v chaloupce babiččiny 

sestry ve vesničce Krás-

né. Tam jsem vždycky 

sedával za takovou ob-

rovskou lípou a něco četl 

nebo jen tak nasával tu 

letní atmosféru. Takže 

když se řekne vzpomínka 

na prázdniny, tak si 

vzpomenu na tyhle chvíle 

pod lípou. 

Z čeho máš strach? 

Hmm, dobrá otázka. Já 

se docela bál různých 

věcí, ale teď si nevybavím 

nic konkrétního. Občas 

nemocí, občas jak něco 

dopadne, ale teď se ne-

bojím ničeho konkrétní-

ho.  

Usnul jsi někdy při 

kázání? 

Ne, to nikdy.  

 

Které jídlo nejvíc ne-

snášíš? Proč? 

Já jím v zásadě všechno. 

Nemám rád, když je 

něco připáleného nebo 

to ošklivě vypadá. 

 

Kam by ses rád podí-

val, když rád cestu-

ješ? 

Nejbližší cíl je Kurdistán, 

protože bych chtěl po-

znat Kurdy, hlavně ty 

v Iráku. Vidět místní 

církev a podívat se do 

biblických míst. 

 

Těšíš se na svoje ká-

zání? O čem bude? 

Těším se na ten společný 

večer a kázat budu 

o následování Krista a 

Duchu svatém.  

PROGRAM DNE 

 

7:30 Ranní běhání 

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 

13:30 Setkání  

ohledně Šesté 

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 

Jirkou Bukovským 
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5. ČÍSLO 

DNEŠNÍ 

PŘEDPOVĚĎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVÁTEK 

 

Dnes má svátek 

Otakar.  

 

 

 

 

JÍDELNÍČEK 

 

Snídaně: Salámová 

pomazánka, máslo, 

med, džem, tvrdý sýr, 

lupínky, pečivo, čaj, 

bílá káva, mléko  

Svačina: Ovoce  

Oběd: Hovězí polévka 

s nudlemi,  

rajská omáčka, hovězí 

maso, kynutý knedlík   

Svačina: Tvarohová 

pomazánka 

s pažitkou, pečivo  

Večeře: 

Sekaná pečeně, 

bramborová kaše, 

kyselá okurka  

22 
°C 

Semináře 

Antikoncepce – Dita 

Frantíková 

Antikoncepce je super 

důležitá otázka, neboť co 

ovlivní život víc než dě-

ti :). Současně trochu 

tabu, někomu se možná 

může zdát zbytečná. 

(Proč se jí zabývat, když 

nežiju v manželství?) Na 

mém semináři si popoví-

dáme zčásti o antikon-

cepci a zčásti o její druhé 

stránce – narozených 

dětech. Budeme rozlous-

kávat otázky jako „Nemá 

to rozhodnout Bůh?“, 

„Mohou se manželé 

rozhodnout žít bez dě-

tí?“, „Když pak lidé ne-

otěhotní, nemůže za to 

antikoncepce, kterou 

brali předtím?“, „Kolik je 

správné mít dětí?“ 

 

Pochybnosti aneb 

když Bůh mlčí – Jiří 

Bukovský 

Patří k životu věřícího 

pochybnosti? Jak s nimi 

nakládat? Co když mě 

napadají různé nepříjem-

né otázky nebo se zdá, 

že Bůh nemluví nebo 

mluví jen k těm okolo 

mě? Co poradit, když 

někdo ztrácí víru nebo ji 

naopak nemůže najít? Na 

tomhle semináři bych se 

rád na těmito otázkami 

zamyslel na základě Bible 

a zkušenosti jak svojí, tak 

mnohých dalších. Bude 

prostor pro otázky a 

diskuzi. Vítaní jsou všich-

ni, kteří něco takového 

řeší nebo je to zajímá. 

Sekty a náboženská 

hnutí – Ondra Neužil 

Moderní globální svět 

přinesl lidem obrovskou 

pluralitu. Tato pluralita 

se promítla i do oblasti 

náboženství. Kromě těch 

tradičních začalo vznikat 

i velké množství nových 

náboženských směrů, 

z nichž mnohé lze ozna-

čit jako sekty. A právě 

s těmito směry se nyní 

potkáváme dennodenně, 

na ulicích, na internetu... 

Na tomto semináři se 

budeme zabývat otázka-

mi související s výše 

uvedenými skutečnostmi: 

Jak se v tomto pluralit-

ním světě orientovat? 

Jak poznat sektu, jaké 

jsou její charakteristické 

znaky? Jak poznat, jestli 

náhodou mé společenství 

není sektou, či se k tomu 

v nějakých oblastech 

neblíží? A co s tím? 

 

Jak se vyrovnat 

s minulostí, aby neo-

vlivnila budoucnost – 

Jana Frantíková 

Každému se v životě staly 

nějaké těžké a nepříjem-

né věci. Někdo vyrostl 

v rodině, kde rodiče 

nezvládli svou rodičov-

skou roli. Jiný prožíval ve 

škole nepřijetí nebo 

dokonce šikanu. Další 

prožil těžké chvíle ve 

sboru. Někoho opustila 

jeho láska. A někdo se 

možná cítí jako 2. jakost. 

Tohle všechno nás bola-

vě ovlivnilo. Ale existuje 

cesta do zdravé budouc-

nosti. Dozvíte se  jak na 

to, aby naše minulost 

neovlivnila naši budouc-

nost. 

 

Boží láska a obdaro-

vání – Věra Ondráč-

ková 

Jak to spolu souvisí? Má 

dar skutečně každý? Jak 

mohu rozpoznat, jaký 

mám dar? Potřebuji křest 

v Duchu, abych měl 

nějaký dar? Na tyto a 

další otázky budeme 

hledat odpověď. 

 

Poznej Boha online – 

Jakub Tichý 

Trávíš spoustu času na 

sociálních sítích? Chtěl/a 

bys trávit více času nad 

Biblí a modlitbou a po-

znáváním Boha, ale 

těžko se ti do toho dostá-

vá? V tomto semináři 

bych ti rád poradil, jak 

poznávat Boha i na soci-

álních sítích. Ukážu ti, na 

jakých sociálních sítích 

vystupují jací křesťané, a 

rád bych, abys na konci 

objevil/a někoho, koho 

budeš sledovat a kdo ti 

pomůže poznávat Boha 

a jeho slovo a třeba tě 

navnadí k tomu, abys ho 

i chtěl/a číst. Budu uka-

zovat i anglicky mluvící 

tvůrce, proto znalost 

angličtiny pomůže. 

 

 

Medailonky vedoucích seminářů 
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Dita Frantíková 

Věk 44, do 18 let hleda-

jící pravdu, v 18 šťastně 

našla Ježíše. Vše ostatní 

se kolem toho točí :) Rok 

na biblické škole, pak na 

různých VŠ, v součas-

nosti učí a bádá na Ústa-

vu srovnávací jazykově-

dy. S nadšením vede 

mládež KS Praha, miluje 

svého manžela, pokouší 

se s ním společně vycho-

vat 4 děti :) Chce žít 

nějak užitečně pro Boží 

království a ukazovat 

jeho moc a občas moc 

neví, jak na to. 

Jakub Tichý 

Letos jsem odmaturoval 

na gymplu a jdu studovat 

teologii na ETS. Dělám 

vedoucího na několika 

mládežích a rapuju. Mám 

rád hudbu, dlouhé teolo-

gické debaty, cukrovou 

Denču a Humyho. Mám 

na stole dvě hračky 

z Kinder vajíček. 

Jana Frantíková 

Jsem maminka a pěs-

tounka dvanácti dětí. 

Věřím, že v Bohu mají 

naše životní příběhy vždy 

šťastný konec i když 

mnohdy jiný, než jsme si 

představovali. 

UČENÍ VERŠŮ 

8 Ti, kteří jsou v 

těle, se Bohu líbit 

nemohou. 9 Vy však 

nejste v těle, ale v 

Duchu, pokud ve vás 

vskutku Duch Boží 

přebývá. Jestliže 

však někdo nemá 

Kristova ducha, ten 

není jeho.  

Římanům 8,8–9 

 

PS: Čekáme na Tebe 

od 13:00 do 13:20 

na schodech před 

jídelnou. 

 

 

HÁDANKA  

Rozdělte obrazec na 

4 stejné díly. 

 

Odpovědi vhazujte 

podepsané do obálky 

na nástěnce.  

 

Teorie sportu 

Zdravím sportovní fans! 

Po včerejším úspěšném 

příspěvku ohledně spor-

tů, který ke hřišti dotáhl 

celé dvě fanynky, jsem se 

rozhodl napsat další 

pojednání, které by moh-

lo pomoci ke zkvalitnění 

sportů jako takových, 

resp. sportovních výko-

nů. Podotýkám, že mé 

znalosti jsou pouze teore-

tické a to, že je nedokáži 

sám aplikovat na hřišti, 

neznamená, že to nedo-

kážete vy... :). Pokusím 

se Vás zasvětit do umění 

správného útočení ve 

fotbale a poskytnout 

Vám pár rad pro lepší 

výkon ve Volejbale.  

Základním uměním při 

útočení ve fotbale je 

převzít si správně balón 

(tzv umění prvního dote-

ku): Před převzetím míče 

je nutné si zkontrolovat 

nejbližší okolí na hřišti 

(tzn. vědět o pozici svých 

spoluhráčů a možná ještě 

podrobněji mít zmapova-

nou pozici protihráčů). 

Balón si v ideálním pří-

padě, pokud to dovoluje 

okolí, dávám do pohybu 

a na svou „silnější“ nohu 

(nejde o vzhled, ale o to 

jakou nohu preferujete 

při kopání do balónu), 

následně si mohu na 

základě předchozího 

zmapování okolí vybrat 

jednoho ze svých spolu-

hráčů pro přihrávku. Je 

s amoz ře jmos t í ,  ž e 

v jistých situacích je 

nejlepší variantou balón 

j e dnod uše  „od má -

znout“ (za to Vám nikdo 

hlavu neutrhne). Zdejší 

povrch dává umění prv-

ního doteku úplně nový 

rozměr, ale slovy klasika 

„těžkými rosteš“.  

Můj jedinečný typ pro 

zlepšení herního projevu 

při Volejbalovém utkání 

je schopnost komunika-

ce. Netušíte kolik pro-

cent míčů končí při 

„amatérských“ utkáních 

bodem z chyb, ke kterým 

by velice snadno vůbec 

nemuselo docházet, 

pokud by tým KOMUNI-

KOVAL. Pokud jsem si 

jistý, že balón vezmu lépe 

než člověk stojící vedle 

mě, tak si jednoduše 

zařvu „MÁM!!“. Tipem 

navíc pro volejbalisty je 

jednoduché doporučení 

hrát vždy ideálně na 3 

doteky a ofenzivu si 

řádně přichystat.  

 

Honza Ch. 

  

  


