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DNEŠNÍ VTIP 

Muž bez ruky chodí 

po městě a kouká na 

návěsní štíty 

obchodů. Co hledá? 

Second hand. 

 

 

 

CITÁT DNE 

Non omnia 

possumus omnes – 

Nemůžeme všichni 

všechno 

Odpočinkem ke zdraví 

Zdravím všechny u po-

slední reportáže k TC 

sportovním aktivitám. 

Dnes bych se rád zaměřil 

na sportovcův výkon a 

jeho vliv na organismus, 

neboť poslední sporty 

byly značně poznamená-

ny únavou. Pokud Vám 

sportovec postavy a 

kvalit Davida Bukáčka 

oznámí, že ke konci 

fotbalu už opravdu ne-

mohl, je skutečně čas na 

regeneraci. Předchozí 

větou ospravedlňuji svou 

nepřítomnost na sportov-

ních zápasech… Na 

druhou stranu sport při 

pravidelné aktivitě dělá 

hezká, atletická, zdravá a 

opálená (v případě slu-

nečného počasí) těla. 

Jelikož nás v brzké době 

čekají Podzimky a já 

budu mít příležitost zno-

vu monitorovat Vaše 

sportovní výkony, dopo-

ručuji každému se udržo-

vat v dobré fyzické kondi-

ci, aby bylo o čem barvi-

tě psát :). Sportu zdar a 

fotbalu zvláště.  

Sranda koutek 

Nejbližší akce, které nás čekají 

Honza Ch. 
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SOBOTA 29. SRPNA 7. ČÍSLO 

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

Římanům 8,14 

Jsem očištěna ze svého 

velkého hříchu :). 

Začala jsem mluvit 

v jazycích! 

Cítila jsem tu Boží pří-

tomnost. 

Povzbudilo mě, jak Anič-

ka vepředu říkala, že se 

za ní někdo modlil, když 

se cítila sama. Zkusila 

jsem, jestli to funguje, a 

modlila jsem se k Bohu, 

aby za mnou také někdo 

přišel, a opravdu za deset 

až patnáct minut přišla 

Eliška, zeptala se mě, 

jestli nechci obejmout a 

modlila se za mě. 

Na TC jsem zažila Boží 

dotek a to, že umí odpo-

vědět na cokoliv a že ti 

na to pošle třeba lidi, 

který vůbec neznáš. 

Cítila jsem se sama na 

konflikty v našem městě 

a že jsou všichni proti 

mně, různí lidé se za mě 

modlili a zjistila jsem, že 

na to nejsem sama a že 

za mnou stojí Bůh. 

Zjistila jsem, že funguje 

říct: „Tady jsem, mluv 

skrze mě,“ a Bůh začne 

jednat. 

Při posledních chvalách 

jsem zažila největší Boží 

přítomnost za celé prázd-

niny. Připadala jsem si 

sama, tak jsem se modli-

la a přála si, aby za 

mnou někdo přišel. A 

pak ke mně přišly Mar-

kéta P. a Kiki Ř. a modli-

ly se se mnou. Na konci 

jsem byla zase smutná, 

protože jsem si vzpo-

mněla na mojí kamarád-

ku, která to nemá v živo-

tě lehký, a Bůh za mnou 

poslal Debbie, která se 

za mě modlila. Viki K. 

Povzbuzuje mě vidět 

mladý lidi, kterých se 

dotýká Duch Svatý a jsou 

proměňováni. Keep go-

ing, guys! 

Poprvé se mi stalo, že 

když jsem se s někým 

modlila, tak ten člověk 

brečel (se mnou). To bylo 

hezký! Byla jsem uzdra-

vena z celoživotního 

pocitu, že jsem břemeno 

a odmítnutá. 

Zjistila jsem, jaké mám 

duchovní obdarování. 

Důvěřuj Bohu, předčí tvá 

očekávání. ♥ 

TC jsem si opravdu velmi 

užila, už teď vím, že jsem 

tu zažila něco, co jsem 

opravdu potřebovala. 

Uvědomila jsem si tu 

s vaší pomocí a Boží 

přítomností mnohé věci, 

na které jsem hledala 

odpověď. Některé otázky 

mě ani nenapadly. Děku-

ji. 

Sdílej se s ostatními, stojí 

to za to! Nejsi sám. ♥ 

V průběhu chval jsem šel 

za Ondrou Neužilem a 

Petrem a oni se za mě a 

ještě za jednoho kluka 

modlili a někde v pro-

středku jsem cítil, jak 

mnou prostupuje Duch 

svatý a jak se to rozrůstá 

do celého těla. Kryštof 

Bůh se mě hodně dotý-

kal na workshopu při 

čtení Bible. 

Pokusím se v životě žít 

tak, jako tady. 

Bůh je dobrý! 

PROGRAM DNE 

 

(7:30 Ranní běhání) 

7:50 Budíček 

8:00 Modlitební 

8:30 Snídaně 

Do 10:00 musejí být 

vyklizeny pokoje 

10:15 Nástup 

12:00 Odjezd 

(všechno to tak bude 

jen možná, my nic 

nevíme, nikdo nám nic 

neřekl, vaše redakce)  

Svědectví, povzbuzení... 



2 

7. ČÍSLO 

DNEŠNÍ 

PŘEDPOVĚĎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVÁTEK 

 

Dnes má svátek 

Evelína. 

 

 

 

JÍDELNÍČEK 

 

Snídaně: Šunková 

pěna, máslo, džem, 

med, pečivo, lupínky, 

tvrdý sýr, mléko   

Oběd: od maminky :) 

20 
°C 

… pokračování svědectví 

Využil jsem nabídky 

místo našeho workshopu 

jít na evangelizaci. Ne-

skutečně nám tam Bůh 

žehnal a otevíral lidem 

srdce. 

Bůh mi řekl, ať jdu a 

modlím se za lidi. 

Zažila jsem Ducha Svaté-

ho ve svém srdci a duši. 

Celý Teen Camp mě 

tížila jedna věc, kterou 

jsem nemohla pustit 

z hlavy ani při chvalách. 

Dneska, poslední večer 

TC, za mnou přišla Věr-

ka O., řekla mi přesně tu 

mojí záležitost a modlila 

se se mnou za ní. Celé 

jsem to pak odevzdala 

Bohu (už poněkolikáté 

tento týden)  a celé to ze 

mě spadlo – konečně! 

Po modlitbě s Chenzou 

za hypermobilitu mě 

klouby nebolí po pohybu. 

Celý TC jsem prožívala 

Boží přítomnost. :) Eliška 

H. 

Bůh ke mně mluvil a 

dotýkal se mě. 

Zažila jsem osvobození 

od strachu. 

Tenhle TC jsem poprvé 

ucítila, že Ježíš je v srdci, 

nejen v mysli. 

Zažil jsem dotek Ducha 

svatého. Modlil jsem se 

za lidi, které mi Bůh 

ukázal. Modlil jsem se za 

naplnění Duchem sva-

tým. A naplnil mě. 

Nečekal jsem moc, ale 

nakonec jsem cítil Boží 

přítomnost. Díky všem. 

Byl jsem na prodlouže-

ných chvalách Dáni, 

Mikeše a Čendík, a kvůli 

osobním důvodům jsem 

byl rozptylován. Tak 

jsem se modlil, abych 

mohl volně chválit Boha. 

To, že jsem začal volně 

chválit, jsem si uvědomil 

až u konce chval. Chvála 

Bohu! 

Po jednom večerním 

programu jsem se roz-

hodla jít modlit za napl-

nění Duchem svatým. 

Modlila jsem se s jednou 

vedoucí, ale nic se nesta-

lo. Po skupinkách jsem 

šla na večerní chvály, a 

když začala hrát moje 

oblíbená písnička, tak 

jsem se najednou rozbre-

čela. Brečela jsem asi 20 

minut v kuse, hrozně 

jsem se klepala a od 

srdce mi šlo hrozný hor-

ko. Věděla jsem, že je 

Bůh se mnou a byl to 

krásný pocit <3. 

Po kázání jsem prožila 

boží dotek. 

Během uplynulého týdne 

jsem prožil spoustu věcí 

s Bohem, zejména jsem 

s ním navázal úzký vztah. 

K tomu mi dopomohl 

workshop „Vztah s Bo-

hem“ Odteď, když mlu-

vím s Bohem, není to 

pouhý monolog k Bohu, 

ale nyní mi Bůh pokaždé 

odpoví. (Naučil jsem se 

rozpoznávat Boží hlas a 

naslouchat mu.) Je to 

úplně fantastický! Všech-

ny vás povzbuzuji k to-

mu, aby jste se za to 

(pokud k vám Bůh ne-

mluví) modlili a naslou-

chali. Stojí to za to! Jen-

da Václavík 

Rozdělení mládeže 

Mnoho z nás si pamatuje 

časy, kdy holky seděly 

tady a kluci támhle. Hol-

čičí a klučičí oddělení. 

Když si někdo sedl do 

oddělení opačného po-

hlaví, tak si velmi brzo 

uvědomil, že se mezi 

nimi necítí dobře a posa-

dil se zas zpět. Už to tak 

ale není a my se ptáme 

„Jak je to možné?“. 

Opět jsem oslovila pár 

lidí, kteří na mládež cho-

dí a na mládežnické akce 

… pokračování Rozdělení mládeže 
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SOBOTA 29. SRPNA 

jezdí už dlouhá léta, a 

zeptala se na jejich ná-

zor.  

 

Proč si myslíš, že byla 

(/je) naše mládež tak 

dlouho tímhle způso-

bem rozdělená? 

Anička A.: Myslím si, že 

je to něco, co přirozeně 

přichází a odchází 

s věkem, ale baví mě si 

z toho dělat srandu. 

Něco na tom pravdy je, 

ale myslím, že se zlepšu-

jeme. 

Kiki P.: Nevím, co dělaly 

ty generace před námi, 

ale asi jsme se do toho 

z části narodili, takže 

nám to ze začátku přišlo 

normální.  

Dáňa K.: Myslím si, že je 

to tím, že jsme viděli 

u starší generace pro-

blém s mezipohlavní 

komunikací. Mně osobně 

to přišla škoda, tak jsem 

neváhal a změnil přístup. 

Luky O.: Já nevim, mně 

to nijak extra rozdělený 

nepřijde. 

Ráchel K.: Nevím, jak 

teď, dřív to tak určitě 

bylo. Proč jo, tak to 

nevím. Já jsem byla dost 

konformní, a i když se mi 

to nelíbilo, stejně jsem si 

taky sedala furt k hol-

kám.  

Gábi: Myslím, že v tom-

hle věku je celkem nor-

mální se stydět opačnýho 

pohlaví. 

JQ: Kombinovaně kon-

zervativní výchovou rodi-

čů a tím, že se dělaly 

holčičí a klučičí skupinky. 

Lidi se přirozeně v tom 

věku 12–16 stydí vzájem-

ně. 

 

Přijde ti, že byl někdo 

konkrétním „průkop-

níkem“ v téhle oblas-

ti? 

Anička A.: Já jsem o 

tom často přemýšlela, ale 

činy zůstaly vždycky jen 

mé hlavě.  

Kiki P.: Myslím, že lidé, 

kterým toto rozdělení 

hodně vadilo se snažili. 

Dáňa K.: Mám rád pal-

čáky. 

Luky O.: Bez komentá-

ře. 

Ráchel K.: Jo tyjo, David 

Hoffman, legenda, která 

bořila ledy. 

Gábi: Podle mě takový 

game changer v této 

oblasti byla Abi s Dáňou, 

kteří zorganizovali hro-

madný piknik ve Stro-

movce. 

JQ: Já bych řekl, že Abi 

s Dáňou, protože udělali 

ten Piknik, který byl naše 

první společná akce. 

 

Myslíš si, že jsme se 

nějak posunuli? 

Anička A.: Asi jo. 

Kiki P.: Myslím, že nějak 

jo. 

Dáňa K.: Velice hodně 

moc velice. 

Luky O.: Já jsem asi fakt 

mimo. 

Ráchel K.: Jasný, po-

hlavní rozdíly se stírají... 

Gábi: Tak určitě. 

JQ: Strašně, vždyť se 

teďka všichni baví úplně 

nezávisle na pohlaví. 

 

Co bys doporučil/a 

mladším generacím, 

aby nedopadly stej-

ně? 

Anička A.: Aby to moc 

nehrotily. 

Kiki P.: Nehledejte něco 

tam, kde nic není. 

Dáňa K.: Je to o komu-

nikaci a o prvním alfa-

samci, co prolomí ledy 

(jako tlustý tučňák xddd). 

Luky O.: Neřešte blbosti. 

Ráchel K.: Prostě klid, 

zkuste neřešit holky klu-

ky, kluky holky. 

Gábi: Zkusit nebýt tako-

vý drama queens ohled-

ně toho. 

JQ: Nestyďte se a zorga-

nizujte si společné hro-

madné akce, uvědomte 

si, že ne vždy, když se 

bavíte s opačným pohla-

vím, tak je to romanticky 

zaměřený. 

HÁDANKA  

Maminka je dnes o 

21 lest starší než její 

dítě. Za 6 let bude 

dítě 5 krát mladší 

než maminka. Kde 

je dnes tatínek? 

 

Řešení: 

 


