
4 © mladez.kspraha.cz   Redakce: Maruška, Honza Ch., Tobík, Hedvika, Kuba H.; tištěno 27. 8. 2020 01:41 

Sranda koutek 

DNEŠNÍ VTIP 

Není vaše kočka 

dost hebká? Použijte 

Perwoll a ona 

zhebne. 

 

 

 

CITÁT DNE 

Fortis cadere, 

cedere non potest –

Statečný muž padne, 

ale neustoupí. 

Je vůbec historie důležitá? 

Během tohoto týdne se 

zde v deníku nepravidel-

ně objevoval sloupek 

o historii církve. A teď, 

když jsme dospěli ke 

konci pobytu, můžeme 

se ohlédnout zpátky a 

zamyslet se. Je to vůbec 

nutné znát tolik informa-

cí? Prakticky není. 

Vážně, budete moci žít 

bez znalostí týkajících se 

počátku centralizace 

evropských států, nebo 

jmen desítek římských 

císařů. Zastávám zde ale 

teorii, že kdyby lidstvo 

neznalo svoji historii, 

nemohlo by se nikam 

posunout. Jak se říká, 

historie je tu od toho, 

abychom se z ní poučili. 

Kde bychom byli, kdyby-

chom neznali události, 

které během tisíce let 

vyústily třeba v založení 

EU, nebo NATO? A tak 

je to i s historií církve. 

Když známe tu cestu, 

díky níž jsme se tady 

ocitli, je pro nás zkrátka 

lehčí zbudovat lepší cír-

kev, na kterou můžeme 

být pyšní a v jejímž čele 

nebude žádný pokrytci 

zvolený, zkorumpovaný 

představitel (narážka na 

volbu papeže v 16. stole-

tí), ale v jejímž čele bude 

sám Ježíš. Ave. 

Tobiáš 
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PÁTEK 28. SRPNA 6. ČÍSLO 

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

Římanům 8,14 

Čím vás ten druhý 

opravdu zaujal? 

Mikeš: Vlasama, mami. 

Štěpánka: Fousama. 

Kdy byl ten osudný 

okamžik, kdy sis řekl/

a že je to vončo? 

Mikeš: Kde je Štěpánka? 

Tady je! 

Štěpánka: Když mi po-

máhal s báglem ve vlaku 

cestou do Brdů. 

Co máš na něm/ní 

nejradši? 

Mikeš: Mám nejraději 

když je ke mně upřímná, 

taky mám hodně rád, 

když společně říkáme 

černý vtipy.  

Štěpánka: Asi že si stojí 

za svým a že si vedle něj 

přijdu v bezpečí. Pozná 

na mně, když si v něčem 

nejsem jistá a podporuje 

mě. 

Jak se jmenují všichni 

jeho / její sourozenci? 

Mikeš: Víťa, Klárka aaaa 

Pavlík. 

Štěpánka: Miška a Mar-

kétka, o dalších nevím. 

Jaké bylo seznámení 

s jeho / jejími rodiči? 

Mikeš: Prostě jsme šli do 

jejich sboru a neměl tam 

kdo promítat, takže jsem 

tam promítal já. Její 

rodiče přišli pozdě a pak 

jsme nějak šli dopředu, 

kde Štěpánka řekla, že 

spolu chodíme a mělo se 

nám žehnat. Pak přišel 

její táta, vložil na nás 

ruce a žehnal nám, takže 

to bylo takové první 

seznámení. Pozdravili 

jsme se poprvé až na 

konci, když byla večeře 

Páně. 

Štěpánka: Hned u dveří 

hodil jeho tatínek takový 

vtípek, který mě usadil 

na židli a nezvedla jsem 

se z ní, dokud se návště-

va nechýlila ke konci. 

Nepomohl tomu ani 

skvělý oběd ani skvělý 

čas u společenské hry. 

Ale i tak vím, že jeho 

rodiče jsou fajn a že se 

není čeho bát. 

Kdo líp vaří a peče? 

Mikeš: Já 

Štěpánka: Mikeš je víc 

kreativní a víc si s jídlem 

vyhraje. Jednou, když 

krájel hranolky, tak je 

krájel tak precizně, že 

jsme jedli až za dvě hodi-

ny… Ale zato to bylo 

instafriendly. Když peče, 

tak dbá na vizualitu a je 

radost to jíst. 

Čím tě ten druhý nej-

více překvapil? 

Mikeš: Odhodlaností pro 

zkoušení nových věcí. 

Štěpánka: Tím, že se mu 

líbí, když mám na sobě 

sportovní oblečení a má 

mě radši v teplákách, než 

v sukni a punčocháčích. 

Změnil vás nějak váš 

vztah? 

Mikeš: JO, jsem si jistější 

ve svých rozhodnutích. 

Můžu se spoléhat na její 

názor. Předtím jsem se 

spoléhal na Boha a teď 

můžu i na Něj i na Ště-

pánku. Změnily se mi 

nějaké názory – často 

spolu diskutujeme. 

Štěpánka: Učím se ne-

spoléhat jen sama na 

sebe a důvěřovat tomu, 

že mě zná a nechce 

v ničem zranit. Učím se 

nebýt náladová a nene-

chat se zviklat blbostma, 

který mě napadají. 

Slovo na závěr? 

Mikeš: Já doufám, že 

bude mít Boha na prv-

ním místě místo mě, 

jinak jde z domu. 

Štěpánka: Nejvzácnější 

z celého vztahu je náš 

vztah s Bohem a to, že 

se spolu můžeme modlit. 

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 

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 

Duel Štěpánka a Mikeš 
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6. ČÍSLO 

DNEŠNÍ 

PŘEDPOVĚĎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVÁTEK 

 

Dnes má svátek 

Augustýn.  

 

 

 

JÍDELNÍČEK 

 

Snídaně: Rybí 

pomazánka, máslo, 

med, džem, salám, 

ovocný jogurt, pečivo, 

čaj   

Svačina: Ovoce  

Oběd: Pórková 

polévka,  

kuřecí řízek 

s bramborovou kaší  

Svačina: Koblížek 

plněný marmeládou 

Večeře: Vepřový guláš 

s těstovinou   

27 
°C 

Semináře 

Alkohol, tráva a 

sprostá slova – Ště-

pánka Krišicová 

„Křesťani by se neměli 

opíjet, hulit a mluvit 

sprostě“... to jste už asi 

někdy slyšeli. Ale je to 

vážně takhle jednodu-

ché? Jsou opravdu alko-

hol a sprostá slova tako-

vý problém? A co s tím, 

když se nám to nedaří? 

Může to nějak ovlivnit 

moji službu, když o tom 

nikdo neví? 

Chci se s vámi zamyslet 

nad těmito otázkami a 

sdílet svůj příběh, jak 

jsem se s těmito třemi 

věcmi popasovala já. 

 

Jak žít zdravě a ne-

zbláznit se z toho – 

Jakub Bezpalec 

Donutila Tě karanténa ke 

změně životního stylu? 

Vídal jsi na sociálních 

sítích tisíce skvělých rad 

jak cvičit, jíst zdravě, 

relaxovat, ale neuměl sis 

vybrat co dělat, a co ne? 

Na semináři si představí-

me základní pilíře zdravé-

ho života bez bolesti, 

řekneme si, co je bioha-

cking, principy vyvážené 

stravy, a prakticky si 

ukážeme funkční trénink, 

cílenou relaxaci, kom-

penzační protahování a 

kineziotaping. Přijď, moc 

se na Tebe těším! 

 

Moc hudby, síla písně 

–  David Bukáček 

Hudba je zvláštní a ta-

jemná věc, je to naprosto 

unikátní prostředek doro-

zumívání, ovlivňuje naše 

emoce a má vliv na to, 

jak vnímáme svět kolem 

nás. Není vidět, cítit, ani 

si na ni nemůžeme sáh-

nout, a přesto má moc 

měnit generace a utvářet 

celé národy. Kde se bere 

moc hudby? Jaké slovo 

měly a mají ve světě 

písně? Má hudba nějaké 

spojení s Bohem a 

s duchovním světem? To 

a ještě víc se dozvíte na 

mém semináři. 

 

Dva z deseti – Jan 

Adamec 

Desatero zná každý. 

Minimálně každý alespoň 

tuší, co by tam mělo asi 

být. Nebuďme na sebe 

tak přísní, možná by-

chom ho dali i dohroma-

dy – nebo alespoň větší 

půlku, ne? Někdy nám 

ale smysl uniká. Proč 

Bůh nechce, abychom 

brali jeho jméno na-

darmo? Proč máme 

dodržovat den odpočin-

ku? Tato dvě přikázání 

někdy mohou působit 

tak, že jsou navíc. Tak 

proč v desateru jsou a co 

mají společného s Te-

bou? 

 

My a „sociální“ svět 

INTERNETU – Vojta 

Urban 

Dnešní svět leží ve Zlém - 

známý citát z úst mnoha 

kazatelů a pastorů, že? 

Co kdybych dodal, že leží 

ve Zlém světě sociálních 

sítí a internetu. Tím dnes 

lidé přece nejvíce žijí. A 

co my křesťané? Neurá-

žejte se, ale mám pocit, 

že 99% z vás, co si teď 

toto čtete, v tom světě 

leží taky. A rozhodně 

v něm nevystupujeme 

jako světlo světa. Jak to 

změnit? Jak přinést svět-

lo na místo, které je v 

dnešní době nejvíce plné 

ztracených? A jak si 

dávat pozor, aby naše 

vystupování na INTER-

NETU bylo spíše povzbu-

zením, a ne kamenem 

úrazu? Přijď na tenhle 

seminář a pokecáme 

o tom. 

 

Filipíny: můj rok na 

tropickém ostrově v 

Asii – Natanael 

Güttner 

Jaké to je žít rok na 

tropickém ostrově v Asii, 

který byl zasažený před 

pěti lety nejsilnějším 

tropickým tajfunem 

v historii? Bydlet v zazo-

bané rodině s vlastní 

služkou, osobním řidičem 

a strážemi kolem domu 

s blízkým napojením na 

diktátora ovládajícího 

celou zemi? Chodit do 

čínské katolické školy, 

učit se čínsky a být tam 

téměř jediným bělo-

ch e m?  N ak u po va t 

v bývalém největším 

nákupním centru na 

světě, potápět se s nej-

většími žraloky, jíst rýží 

každý den od rána do 

večera a mnohem víc?  

Honzíkovo sportovní okénko 
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PÁTEK 28. SRPNA 

Dnešní sporty nám uká-

zaly dvě závažné věci. 

1. Pavel neumí couvat. 

2. Fotbal je daleko popu-

lárnějším sportem, než 

volejbal. 

Dnes se v Sedlčanech, 

které se dají považovat 

za vesnici i irelevantní 

město, odehrál krásný 

turnaj tří týmů. Utkání 

nezdobily žádné pohled-

né akce ani dalekonosné 

střely, přesto jsem na 

hřišti registroval nevída-

nou míru  nadšení a 

odhodlání. Zápasy se 

hrály systémem: „Dosta-

neš gól, opouštíš hřiště.“ 

tzn. defenziva byla jedno-

značnou prioritou. Tech-

ničtí hráči povzbuzení 

lepším povrchem (přija-

telný trávník) se snažili ve 

změti nohou najít mezír-

ku pro smysluplnou kom-

binaci, ale nakonec ve 

většině případů zvítězila 

taktika dobře nakopnuté-

ho balónu za obranu, 

nebo „náhodného odra-

zu“...V paměti tak divá-

kům utkvěly z hodiny 

fotbalu pouze dvě akce: 

1. Chladnokrevné zakon-

čení Daniela Kačírka na 

vzdálenější tyč, který 

překonal jinak skvěle 

chytajícího Čendu Rykla. 

2. Raketa parametrů 

země-vzduch-země od 

Pavla Frantíka, který 

svou ranou nekompro-

misně propálil úmornou 

obranu, když si balón 

našel od břevna cestu do 

brány. 

Volejbalové utkání dnes 

nebylo odehráno z důvo-

du nedostatečného  

počtu hráčů. 

 

Honza Chalupa 

UČENÍ VERŠŮ 

12 Nuže tedy, 

bratři, jsme 

dlužníky, ale ne 

těla, abychom podle 

těla žili. 13 Jestliže 

žijete podle těla, je 

vám souzeno zemřít; 

jestliže však Duchem 

usmrcujete činy těla, 

budete žít. 

Římanům 8,12–13 

(10–11 vynechává-

me.) 

 

PS: Čekáme na Tebe 

od 13:00 do 13:20 

na schodech před 

jídelnou. 

 

 

 

HÁDANKA  

Kolik minut strávila 

redakce časopisu 

vymýšlením této 

hádanky? 

Vyhrává nejbližší 

odhad. Odpovědi 

vhazujte podepsané 

do obálky na 

nástěnce.  

 

Anketa: 

Kolik zvládneš vyjmenovat synů Jákoba? 



PŘÍLOHA 

Medailonky vedoucích seminářů 

Štěpánka Krišicová 

Vystudovala jsem speciální 

pedagogiku a dělala jsem v 

rámci oboru všechno mož-

né, naposledy s dětmi 

s poruchami chování a 

pěstounku na přechodnou 

dobu. Jsem 6 let vdaná, 

máme dvě děti, vedu od-

rost a mým vzorem je 

Ježíš, můj manžel a Dita :). 

 

Jakub Bezpalec 

Jsem studentem 3. lékař-

ské fakulty oboru fyziote-

rapie. Zajímám se o fun-

gování lidského těla, po-

máhám lidem v léčbě bo-

lesti v celostním pohledu 

na věc. Rád sportuji 

(můžete se mnou každé 

ráno zaběhat). 

Věnoval jsem se závodně 

tanci, teď vedu taneční 

lekce a neustále se vzdělá-

vám. Rád cestuji a pozná-

vám nová místa a překo-

návám sám sebe. Na Tee-

ncamp jedu jako Fyziote-

rapeut.  

David Bukáček 

Je mi 25 let a jsem šťastně 

ženatý, hudbě se věnuji od 

svých 7 let, ve chválách 

sloužím od roku 2010, 

posledních 9 let hraju 

v kapele, z toho přes 7 let 

stojím v jejím čele, od roku 

2018 pracuji v církvi jako 

vedoucí chval 

 

Jan Adamec 

Honza je workoholik pod 

dohledem. Nemá volný 

čas a ten co mu zbývá 

investuje mezi své dvě 

vášně – lidi a studium. 

Studuje na Evangelikálním 

Teologickém semináři. A 

pokud jste člověk, tak ho 

většinou zajímáte. Sám by 

se ale popsal jako snílek a 

vizionář. Asi ho už znáte 

z Porostu nebo Šesté. 

 

Vojta Urban 

Ahoj, jsem Vojta Urban. 

Celé mládí jsem měl plnou 

pusu řečí, tak se to teď 

snažím všechno dohnat 

skutkem. Pohybuju se 

v KS Praha a KMS. Jo, a 

nedávno jsem se oženil a 

s mou ženou pracujeme 

na různých nových i sta-

rých projektech kolem 

sociálních sítí a webu. 

Kristy má vystudovanou 

žurnalistiku a v současné 

době je šéfredaktorka 

KMS webu Svět Víry 

(mladší brácha Života víry). 

Oba toužíme po tom, aby 

byl náš Táta prezentován 

dnešnímu světu v takové 

kvalitě, jaké je jako Král 

králů a jediný Bůh hoden. 

 

Natanael Güttner  

Chodím do židovské školy, 

nechodím do CBčka, na 

teencamp jezdím od první 

třídy.  
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