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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 
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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. 
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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 

18:00 Večeře 

18:50 Modlitební  

19:20 Večerní 

program 

22:00 Noční víření, 

večerní chvály a 

modlitby, čajovna 

23:00 Večerka 

PONDĚLÍ 24. SRPNA 2. ČÍSLO 

Rozhovor s dnešním kazatelem 

Michalem Klesnilem 

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

Římanům 8,14 

Stručně se nám 

prosím představ. 

Pracuji jako ředitel 

nadačního fondu 

KMS, který se stará 

o misionáře. Dělám 

pro nadační fond 

překladu Bible, který 

se stará o ČSP. Mám 

dvě dcery (14 a 21 

let). Původně jsem 

svým vzděláním letec-

ký konstruktér. 

Jaká je tvá největ-

ší neřest? 

Tak občas moc kou-

kám do počítače… já 

nevím asi nic zvláštní-

ho. 

Co posloucháš za 

hudbu? 

Tak třeba Boba Dyla-

na, nebo Leonarda 

Cohena, nebo třeba 

Mišíka (starého), nebo 

třeba Led Zeppelin 

Kolikátý je tohle 

tvůj Teen Camp? 

Přesně nevím, ale 

odhadl bych tak ±15. 

Jaké máš duchovní 

obdarování kromě 

vyučování? 

Vyučování a kázání 

nejvíc, proroctví, dar 

víry a asi dar vedení, 

ale někteří mi to ne-

věří. 

Kde nejdál od do-

mova jsi kázal? 

V Africe v Keni, 

v kmenu Masayů na 

jejich bohoslužbě. Za 

moc to ale nestálo, 

protože moje angličti-

na za moc nestojí a 

oni to ještě museli 

tlumočit do té masaj-

štiny. 

Těšíš se na své 

kázání? O čem 

bude? 

Kázání bude o Kále-

bovi a Jozuovi. Jo, 

těším se. Těším se na 

to, jak tam Pán Bůh 

bude jednat – když 

mám nějaké obdaro-

vání, tak mě to baví. 
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2. ČÍSLO 

DNEŠNÍ 

PŘEDPOVĚĎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVÁTEK 

 

Dnes má svátek 

Bartoloměj. 

 

 

 

 

JÍDELNÍČEK 

 

Snídaně: Máslo, 

džem, pečivo, lupínky, 

oříšková pomazánka, 

tvrdý sýr, med, mléko, 

čaj 

Svačina: Ovoce  

Oběd: Masový vývar 

s játrovou zavářkou, 

karbanátek, brambory, 

hořčice, cibule, 

zelenina  

Svačina: Jogurt, 

pečivo  

Večeře:  

Boloňské špagety 

s vepřovým masem, 

sýr  

20 
°C 

Semináře 

Když vedoucí selže – 

Michal Klesnil 

Ano, i vedoucí někdy 

selhávají. Budeme si 

povídat o tom, co se dá 

v takové situaci dělat, a 

pokud jsi sám vedoucí, 

jak se tomu dá předchá-

zet.  

Osobnostní test – 

Rebeka Kačírková 

Kto som? Aké sú moje 

vlastnosti? Ak rozmýšľaš 

nad podobnými otázka-

mi, prípadne ťa zaujíma 

psychológia, tak tento 

seminár bude pre teba. 

Budeme sa zaoberať 

osobnosťou človeka – či 

je biologicky daná, alebo 

je produktom okolia, či 

sa mení v priebehu 

života a podobne. Povi-

eme si o rôznych typoch 

osobnosti a budeš si 

môcť spraviť osobnostný 

test, ktorý ti môže po-

môcť zistiť aký si typ, 

porozumieť sebe a dru-

hým. Na to budeš potre-

bovať svoj mobil, tak si 

ho nezabudni. Teším sa 

na teba.  

Chtěl/a bych hrát 

v kapele – David 

Bukáček  

Co obnáší hraní v kape-

le? Jaké jsou jednotlivé 

úlohy členů týmu? Může 

hrát v kapele úplně 

každý? Co udělat pro to, 

abych mohl/a založit 

kapelu? Odpovědi na 

tyto a mnohé další otáz-

ky najdete na mém 

semináři. Seminář je 

vhodný pro každého, 

kdo už v kapele hrál/

hraje, ale i pro ty, kteří 

by v nějaké kapele jed-

nou rádi byli.  

Jak „přežít“ své rodi-

če – Věra Ondráčko-

vá  

Dají se rodiče změnit? 

Co dělat, když mi do 

všeho mluví? Mohou mít 

pro mě porozumění? Je 

možné, abychom žili 

vedle sebe v pohodě? 

Na tyto a podobné 

otázky se budeme snažit 

najít odpověď.  

Významné mezníky křesťanství – část první 

Od počátku druhého 

století n. l. bylo křesťan-

ství na významném 

vzestupu, a ačkoliv byli 

křesťané stále pronásle-

dovaní Římským Impéri-

em, našli si mezi obyva-

teli říše mnoho stoupen-

ců. Ti tvořili první 

církve. Nejvýznamnější 

z nich sídlily v Římě, 

Efezu a v Thessaloniké. 

Křesťanství se tehdy 

lišilo od dnešního 

v mnohém, z části také 

proto, že neměli jednot-

ný náboženský text, 

jako my máme dneska 

Bibli. Mnoho církví tak 

pro své účely používalo 

texty, které byly poté 

většinou označeny církví 

jako hereze, v lepším 

případě apokryf. Církve 

se tak rozcházely 

v různých teologických 

otázkách, či rituálech, 

jakým byl například 

křest dětí, či otázka 

božské a lidské povahy 

Ježíše. Po vydání Ediktu 

milánského v roce 

313 n. l., kdy císař 

Konstantin Veliký legali-

zoval křesťanství bylo 

jasné, že se musí křes-

ťanství centralizovat.  

Sranda koutek 
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PONDĚLÍ 24. SRPNA 

UČENÍ VERŠŮ 

1 Nyní tedy není 

žádného odsouzení 

pro ty, kteří jsou v 

Kristu Ježíši a 

nechodí podle těla, 

ale podle Ducha. 

2 Vždyť zákon 

Ducha života v 

Kristu Ježíši mě 

osvobodil od zákona 

hříchu a smrti. 

Římanům 8,1–2 

PS: Čekáme na Tebe 

na schodech před 

jídelnou. 

 

 

 

 

HÁDANKA  

Čím více se přidává, 

tím je menší. Čím 

více se ubírá, tím je 

větší.  

Odpovědi vhazujte 

podepsané do obálky 

na nástěnce.  

Večer vylosujeme ze 

správných odpovědí 

jednoho výherce, 

kterého čeká sladká 

odměna. 

DNEŠNÍ VTIP 

Kdo jinému jámu 

kopá, je nejspíš 

hrobník. 

CITÁT DNE 

Tu ne cede malis – 

Neustupuj před zlem. 
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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. 

1 

ÚTERÝ 25. SRPNA 3. ČÍSLO 

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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ÚTERÝ 25. SRPNA 

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. 



...pokračování 
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DNEŠNÍ VTIP 

Na slepé koleji stojí 

vagon plný slepých 

patron. Sekretářka 

říká řediteli obchodní 

společnosti: „Pane 

řediteli ty patrony 

budeme muset 

vyložit, protože sami 

ven netrefí“. 

 

 

 

CITÁT DNE 

Qui dormit, non 

peccat – Kdo spí, 

nezlobí 

bec neregistroval, neboť 

se se mnou ani nikdo 

moc nebavil. Zpětně 

uvažuji nad tím, že prav-

děpodobně drbali o mně.  

Míla: Mně přijde, že 

lepší to bylo předtím, 

protože jsem to vůbec 

neřešil. 

Míša: Mám pocit, že pak 

lidi jak se znají líp, tak to 

na sebe prásknou sami. 

Na mládeži není nikdo 

takový, že by říkal vylo-

ženě hnusný věci o ostat-

ních. 

Klárka N.: Myslím si, že 

je to podobné, ale zlep-

šení probíhá v různých 

skupinách jinou rychlostí. 

Dan F.: Já si to jakoby 

moc nepamatuju, ale řekl 

bych, že to dřív bylo lepší 

– tolik se neřešily vztahy 

a tak. 

Štěpánka: Myslím si, že 

je to asi pořád stejný, 

akorát jsem to jako 

účastník míň vnímala.  

Buky: Mě tenkrát hlavně 

zajímalo, jaký budou 

sporty a co budu dělat se 

svýma kámošema a ne 

jestli nějaký holky (nebo i 

kluci) někde drbou.  

Sranda koutek 
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STŘEDA 26. SRPNA 4. ČÍSLO 

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

Římanům 8,14 

Stručně se nám pro-

sím představ. 

Čau, jsem Chenza, mám 

krásnou manželku z Kal-

mycké republiky a malou 

dcerku. Miluji sporty, 

strašně rád vařím (nej-

častěji s irskou hudbou), 

ale vařím pomale. Jsem 

extrovert a užívám si, 

když můžu vyzkoušet 

něco nového. 

 

Co ti dělá největší 

radost? 

Je toho hodně, ale určitě 

tam patří to, když vidím, 

jak Bůh mění lidi – jak se 

najednou smějí, chtějí 

pomáhat lidem okolo a 

jsou úplně jiní. 

 

Chtěl jsi odjakživa ká-

zat? 

Už jako malý sedmiletý 

kluk jsem si hrál na kaza-

tele, ale to přešlo a chtěl 

jsem být architekt. Ke 

snu být kazatel jsem se 

vrátil, když mně bylo 18 

a ve 27 se mi to nakonec 

povedlo. 

 

Jaký je největší zá-

zrak, který se ti 

v životě stal? 

Těžko se vybírá jeden 

největší, ale dobře si 

pamatuji, když mě Bůh 

uzdravil skrze modlitbu. 

Měl jsem bouli vzadu na 

pánvi – měsíc jsem kvůli 

tomu nemohl běhat. 

Bolelo, když jsem si 

sedal, a najednou to 

během jednoho okamži-

ku Bůh vše vzal pryč. 

Hned jsem si šel zaběhat 

a dodnes na to rád vzpo-

mínám. 

Jaký máš vztah k so-

ciálním sítím? 

Sociální sítě mi přijdou 

na jednu stranu super. 

Můžu komun ikova t 

s lidmi, s kterými bych 

nemohl, spoustu věcí to 

ulehčuje a umožňuje. Ale 

je potřeba, aby nám 

sociální sítě pomáhaly a 

ne nás ovládaly – ale to 

bude vždycky boj. 

 

Těšíš se na své kázá-

ní? O čem bude? 

Na kázání se většinou 

těším vždycky. Vím, že to 

není o mně, ale o Něm. 

Budu mluvit o úplném 

základu. Často totiž ví-

me, co pro nás Ježíš 

udělal a co to pro nás 

znamená, ale už méně to 

v životě zažíváme. Být 

s Bohem není jen 

o informacích, ale hlavně 

o vztahu.  

PROGRAM DNE 

 

8:30 Ranní běhání 

8:50 Budíček 

9:00 Modlitební 

9:30 Snídaně 

10:15 Nástup 

10:30 Workshopy 

13:00 Oběd  

13:30 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 

Janem Chenzou Šedou 
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4. ČÍSLO 

DNEŠNÍ 

PŘEDPOVĚĎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVÁTEK 

 

Dnes má svátek 

Luděk 

 

 

JÍDELNÍČEK 

 

Snídaně: Finská 

pomazánka, máslo, 

džem, med, salám, 

pečivo, lupínky, 

mléko, čaj   

Svačina: Ovoce  

Oběd:  Květáková 

polévka,  

kuřecí čína, rýže   

Svačina: Makovka  

Večeře: Čočka 

s párkem, okurka  

24 
°C 

Semináře 

Pornografie – Chenza 

Šeda 

S pornografií se průměr-

ně dítě seznámí už v 11 

letech, pornografie tvaru-

je naše přemýšlení, často 

do života přináší závis-

lost, dává do vztahů 

nereálné představy a 

přesto se o ní pomalu 

nemluví! Co s sebou 

nese porno-

grafie? Jak se 

vypořádat se 

závislostí a kde 

hledat pomoct?  

 

„Pohovka“ – Věra 

Ondráčková 

Povídání pro holky 

o všem možném… třeba 

o klucích?  A k tomu si 

dáme něco dobrýho. 

 

Má Bůh rád jen hete-

rosexály? – Luboš 

Ondráček 

Jak je možné, že jsou 

lidé, které přitahují lidé 

stejného pohlaví? Jaký je 

rozdíl mezi přitažlivostí a 

praktikováním homose-

xuality? Může člověk 

s přitažlivostí ke stejnému 

pohlaví následovat Kris-

ta, a co to pro něj zna-

mená? Jaký máme mít 

vztah k těmto lidem, 

který bude odpovídat 

Kristovu duchu? Proč 

Bůh, který je láska, něko-

mu v lásce brání?  A co 

když zjistím, že mne 

přitahuje stejné pohlaví? 

Možná tě napadají tyto a 

podobné otázky, třeba i 

na problematiku transse-

xuality. Pojďme sdílet své 

názory, 

podívat se, co o tom říká 

Bible a jaký pohled pova-

žujeme ve sboru za shod-

ný s tím, jak se na pro-

blematiku dívá Bůh. 

 

Služba Bohu aneb 

proč tu vlastně jsem –  

Jiří Bukovský 

Asi každý si někdy klade 

otázku, proč tu je svět a 

jaké v něm mám místo 

já. Bůh svět stvořil a má 

s ním i každým z nás 

nějaký záměr. Jaký je 

jeho plán pro lidi obecně 

a jaký speciálně pro mě? 

Jak to zjistit? Na tomhle 

semináři se podíváme, co 

k tomu říká Bible. Bude 

také možnost se bavit a 

modlit za to, abychom 

Boží plán poznali a napl-

nili ho. Rád se podělím i 

o nějaké svoje zkušenos-

ti. 

 

Theodicea – Ondra 

Neužil 

Zlo. Problém zasahující 

do života snad každého 

z nás. Odvěký 

problém lid-

stva a také 

odvěká výzva 

pro křesťan-

ství a teolo-

gii. Jak vysvětlit, že 

v tomto světě existuje 

zlo, když právě tento celý 

svět je stvořen Jediným 

Dobrým Bohem? Právě 

tuto otázku si teologové 

a filosofové kladli po 

dlouhé generace a až do 

nynějších dní se jedná 

o  živou otázku. Problém 

zla nedal spát takovým 

autorům jako Sv. Augus-

týn, Leibniz Nietzsche, 

Hannah Arendtová, 

Zimbardo, Emmanuel 

Levinas, Paul Ricour...  

Na myšlenky některých 

z  nich se podíváme 

v  tomto semináři. Prove-

deme krátký průlet histo-

rií theodicey a na závěr 

vám samozřejmě povím 

i  svůj názor :). 
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STŘEDA 26. SRPNA 

Drby – zlepšujeme se? 

Naši mládež můžeme mít 

rádi, jak chceme, ale 

jedno si musíme přiznat. 

Drbe se tu. Bohužel je to 

realita, která nás provází 

už dlouhá léta. Můžeme 

ale zaznamenat nějaký 

vývoj? Zlepšujeme se, 

nebo to s námi jde pořád 

jen z kopce? Zeptali jsme 

se pár lidí, kteří s námi 

na mládežnické akce 

jezdí už řádku let, na 

jejich názor, na drbání 

jako takové a na náš 

vývoj z jejich úhlu pohle-

du. 

 

Co považuješ za drbá-

ní? 

Honza Ch.: Třeba tohle 

(drbal si u toho hlavu). 

Míla: Sdělování informa-

cí někomu o někom bez 

jeho vědomí. 

Míša: V KS cokoliv, co 

se řekne. 

Klárka N.: Nepěkné vy-

jadřování o nějakém člo-

věku za jeho zády či ne-

pravda. 

Dan F.: Asi něco, co 

bych tomu člověku nedo-

kázal říct do očí. 

Štěpánka: Když má 

někdo nutkavou potřebu 

předávat informace dál a 

vyžívá se v tom.  

Buky: Nevím, já se sna-

žím mluvit tak, abych 

ostatní lidi neshazoval. 

Vidíš rozdíl v po-

mlouvání a drbání? 

Honza Ch.: Ano, po-

mlouvání je špatné, drbá-

ní je lidské, když tě něco 

svědí. 

Míla: Je to skoro to 

stejné, jen hezčeji řeče-

no. 

Míša: Jo, to, co dělám 

já, je pouze konstatování 

pravdy – zbytek pomlou-

vá :D. 

Klárka N.: Je to jinak ře-

čeno, ale myslím si, že je 

to vcelku to stejné.  

Dan F.: Pomluva je něco 

vážného, drb jenom 

někdo plácne. 

Štěpánka: Rozhodně 

ano, drbání nikoho zranit 

nemusí, pomlouvání 

může.  

Buky: Myslím si, že je to 

stejný, prostě jen jiný 

výraz pro tu samou věc. 

Drbeš ostatní taky? 

Honza Ch.: Ano, rád. 

Míla: Ne, já jenom vy-

měňuju informace. 

Míša: Jo, ale říkám jen 

to, co můžu říkat. V KS 

drbou všichni. 

Klárka N.: Mýho bráchu 

ve vlasech. 

Dan F.: Pořád. 

Štěpánka: Myslím, že to 

dělám víc, než bych 

chtěla. 

Buky: Snažím se to 

nedělat, ale myslím si, že 

to by spíš měli posoudit 

ostatní. 

Myslíš si, že jsme se 

zlepšili a už tolik ne-

drbeme? 

Honza Ch.: Myslím si, že 

se drbe pořád stejně. 

Drbání v průběhu věků je 

neměnné. 

Míla: Ne. 

Míša: Já si  myslím, že se 

zlepšili vztahy na mládeži 

a ti lidi se všichni víc 

baví, takže vlastně už 

není „potřeba“ tolik 

drbat, protože ti lidi si to 

o sobě řeknou přímo. 

Klárka N.: Myslím si, že 

to tak nejde říct; záleží 

v jak kterých skupinách. 

Dan F.: Jednotlivci urči-

tě. 

Štěpánka: Ne, myslím si, 

že to akorát pojmenová-

váme jinak. Asi už jsme 

si na to zvykli a říkáme 

tomu jinak. 

Buky: Já na mládeži moc 

nejsem... ale co slyším 

tak asi moc ne. Já se o 

to ale ani moc nestarám, 

jestli se lidi drbou. 

Když to srovnáš se 

stavem, když jsi popr-

vé přijel/a na TC a 

teď – kdy to bylo lep-

ší? 

Honza Ch.: Myslím, že 

jsem tenkrát drbání vů-

UČENÍ VERŠŮ 

5 Ti, kdo jsou živi 

podle těla, mají na 

mysli věci těla; ale 

ti, kdo jsou živi 

podle Ducha, myslí 

na věci Ducha. 

6 Myšlení těla 

znamená smrt, 

myšlení Ducha život 

a pokoj. 7 Myšlení 

těla je totiž v 

nepřátelství vůči 

Bohu, neboť se 

nepodřizuje Božímu 

zákonu, ba ani 

nemůže.   

Římanům 8,5–7 

 

PS: Čekáme na Tebe 

od 13:30 do 13:50 

na schodech před 

jídelnou. 

 

 

HÁDANKA  

Já tvrdím: „Mám 

tolik bratrů jako 

sester.“ Sestra říká: 

„Mám dvakrát tolik 

bratrů jako sester.“ 

Kolik dětí je v naší 

rodině?  

Odpovědi vhazujte 

podepsané do obálky 

na nástěnce.  

 



PŘÍLOHA 

Medailonky vedoucích seminářů 

Jan Chenza Šeda 

Ahoj jsem Chenza, mám 

nádhernou manželku z Kal-

mycké republiky a krásnou 

malou dcerku. Miluji sporty, 

ochutnávání různého jídla a 

Coca-Colu. V 17 letech jsem 

se rozhodl jít do života s Bo-

hem naplno a nikdy jsem 

toho nelitoval. Současně 

pracuji jako zástupce pastora 

v CityHouse v Brně. 

 

Věra Ondráčková 

Už skoro rok jsem jedna 

z vedoucích odrostu a na 

Teen Campu jsem asi po 

osmé. Co mě baví a mám 

ráda?  Dobrá jídla, ale spíš ta 

zdravější :), ořechové směsi 

na těch opravdu „ujíždím“,  

Pohodičku u kávičky, poseze-

ní s přáteli, klídek s knížkou, 

výlety s Lubošem a být na 

tichém místě s kytarou a 

Bohem :). 

Co nemám ráda? Tak přesto-

že chodím běhat a cvičím, 

vůbec mě to nebaví, spíš to 

beru, že to je nutnost :). A 

pak to jsou hry. Ty fakt ne-

musím :).  

Jaká jsem? To se dá zjistit, 

když se zeptáš někoho, kdo 

mě zná. Ale co se o mně moc 

neví, že  mám ráda legraci a 

vtipy. Ode mě je však nechtěj-

te slyšet, protože byste se 

vůbec nesmáli.  

 

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. 

 

Jiří Bukovský 

Vyrostl jsem v Kutné Hoře, 

ale už roky žiji v Praze, kde 

jsem studoval teologii, filosofii 

a sociální antropologii. Baví 

mě objevovat Bibli a snažím 

se v tom pomáhat druhým. 

Doktorát jsem dělal na 1. 

Korintským 12–14. Momen-

tálně mám nejradši knihu 

Leviticus. Působím jako starší 

regionu Západ a učitel na 

Evangelikálním teologickém 

semináři (ETS).  

 

Ondra Neužil 

Studuji na FFUK obor Religio-

nistika. Hraju florbal a ve 

volném čase rád chodím po 

horách. Miluju svou nejlepší 

sestru a bratra jen někdy. 

Nejraději poslouchám metal a 

řvu při tom sestře do uší. 

PŘÍLOHA 

To se zase lenoši do něčeho pustili, 

 to byl vtip, to tam nepiš 

Pojďme si to říct otevřeně 

„pořádně se tady během 

sportů dají hrát snad jenom 

stolní hry“... 

Nejsem si jistý, jestli pouhými 

slovy dokážu vyjádřit svoji 

nespokojenost s kvalitou 

místních hřišť. Nicméně na-

vzdory zhoršeným podmín-

kám se účastníci letošních 

sportů (skutečných sportů, ne 

stolních her) velice snaží a 

předvádí neskutečné herní 

výkony. Nepamatuji si, že 

bych někdy na vlastní oči 

spatřil, jak se při rychlosti hry 

zvedá oblak prachu tak vyso-

ko, že zahaluje opálené nohy 

technicky nadaných fotbalistů. 

Navzdory rychlosti a technice, 

kterou zde všichni přítomní 

disponují, se fotbal odehrává 

s více nepřesnostmi, než by 

bylo za normálních okolností 

zdrávo. Příslibem do budouc-

na pro naše fotbalisty je nález 

nového fotbalového hřiště v 6 

km vzdálené vesničce, kde již 

nebude prostor pro výmluvy 

na terén a uvidíme jen ten 

nejlepší KS fotbal. Nerad 

bych také zapomněl na naše 

talenty v odbíjené. Dnes jsem 

byl svědkem úžasně vyrovna-

ného utkání, při němž někteří 

aktéři neváhali nasadit vlastní 

zdraví (neboť bojovali proti 

přesile a adrenalin stříkal na 

všechny strany), aby nakonec 

se ctí kapitulovali 2:1 na sety. 

Vřele tedy všem účastníkům 

TC doporučuji zúčastnit se 

sportů minimálně jako diváci, 

kteří podpoří naše talentova-

né borce a borkyně při jejich 

sportovních výkonech. Fotbal 

a Volejbal bez fanoušků totiž 

nemá smysl! 

 

Honza Chalupa 

Významné mezníky křesťanství – část druhá 

A bylo to tu. V důsledku roz-

porů mezi církvemi v Římské 

říši byl svolán císařem Kon-

stantinem I. Velikým koncil ve 

městě Nikaia. Tento koncil se 

měl zabývat hlavně ariánským 

učením, Ježíšovou božskou a 

lidskou podstatou, ale také 

třeba datem slavení Veliko-

noc. Přítomno bylo 318 bis-

kupů. Na jeho konci bylo 

ariánství, které kázalo Ježíšo-

vu podřízenost Bohu, odsou-

zeno jako hereze, určilo se 

datum Velikonoc a bylo vytvo-

řeno tzv. Nikajské vyznání, 

které bylo později rozšířeno 

na Nikajsko-konstantino-

polské vyznání. Toto vyznání 

se zaměřuje na Ježíšovo bož-

ství a je klíčové pro většinu 

dnešních církví. 

Další významnou událostí 

formující dnešní rozdělení 

církví bylo bezpochyby Velké 

schizma roku 1054 n. l. Evro-

pa byla už tehdy rozdělena 

mezi východní sféru vlivu 

konstantinopolského patriar-

chy a západní sféru Papežské-

ho státu. Nebyla však rozděle-

na oficiálně, a tak bylo tedy 

jasné, že se podobnému kro-

ku nevyhne. Rozkol započal 

exkomunikací (vyloučením 

z církve) konstantinopolského 

patriarchy Michaela Kerullaria 

a všech členů východních 

církví stejně smýšlejících. 

V reakci na to Michael Keru-

llarios exkomunikoval všechny 

konkrétní původce klatby. 

Křesťanský svět se tak mohl 

r o z d ě l i t  n a  z á p a d n í 

(katolickou) část a východní 

(pravoslavnou) část. Tyto dvě 

církve se rozcházely hlavně ve 

formě liturgie, výčtem a rolí 

svatořečených a hierarchií 

církevních hodnostářů. Dnes 

jsou tyto církve již zpravidla 

reformovány, nebo dali vznik-

nout jiným církvím, či směrům 

(protestantství aj.). 

Tobiáš 
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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 

1 

ČTVRTEK 27. SRPNA 5. ČÍSLO 

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 



2 

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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ČTVRTEK 27. SRPNA 

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. 
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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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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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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... 
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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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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: 

 


