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Sranda koutek 

Vtípek 
 

Ptá se Kudlanka 
nábožná Jetele: “Hele 
Jeteli, pověz, proč se 
nemodlíš?“ Jetel smutně 
zašeptá: „Víš Kudlanko, 
já nechci být spasen.“  

Citát dne 
 

Stvořil jsi nás pro 
sebe a neklidné je 
naše srdce, dokud 
nespočine v Tobě. 

 

( sv. Augustin, Vyznání, 1,1) 
  

Modlitební místnost 
Máš chuť strávit nějaký 

čas s Bohem? Modliteb-

ní místnost tě provede 

jak přímluvnými mod-

litbami (za nevěřící 

přátele, za naši zemi, za 

svět), tak osobním ztiše-

ním. Pokud si nedoká-

žeš představit, že se 

budeš hodinu modlit, 

stejně zkus přijít a dát si 

třeba s Bohem kafe a 

sušenku. Ježíš tam letos 

tráví celý Teen Camp, 

tak neváhej a pozvi se k 

němu kdykoliv na ná-

vštěvu. 
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PROGRAM DNE 

• 15:15 Příjezd na 

TC, ubytování 

• 15:30 Setkání 

vedoucích 

• 16:00  Úvodní  

setkání  a 

seznámení 

skupinek 

• 17:00 Setkání 

workshopů 

• 18:30 Večeře 

• 19:00 Modlitební 

za večer 

• 19:30 Večerní 

program 

• 22:00 Čajovna, 

noční víření, 

večerní chvály a 

modlitby 

• 23:00 Večerka 

7 dní, co mohou proměnit (nejen) Tvůj svět  
God is never late, we're 

just impatient, píše 

Lecrae na svém novém 

tričku. Když se nám 

zdá, že Bůh nic nedělá, 

tak spíš proto, že máme 

představu, co přesně by 

měl dělat, a za ní nevidí-

me. Teen Camp je skvě-

lý čas se té představy 

pustit a rozhlédnout se, 

jak chce opravdu Bůh 

jednat s Tvým životem. 

Ve svůj čas Tě vede, jak 

chce On, ale jedno je 

jisté – je s Tebou pořád. 

Čím víc mu to věřím, 

tím je mi uvnitř líp. 

Můžeš využít každý den 

– přemýšlet o Bohu, říct 

si o modlitbu, poslou-

chat druhé, sám vyprá-

vět svůj příběh ... jsi 

důležitý a jsi na správ-

ném místě. Jsme tu 

s Tebou rádi!!! Kdyby tě 

vedoucí zlobili, přijď za 

mnou a vyřešíme to. 

Kdybych zlobila já, 

řekni to Daníčkovi a on 

mi to pak doma osladí. 

Příští neděli u autobusu 

budeme s Bohem každý 

dál, a o to jde! Ready, 

steady...go! 

Dita, hlavní vedoucí 

TC Daily 
Neděle 22. 8. 2021 

1. den 

Židům 11,1  

Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, které nevidíme. 

1. Účastni se prosím 

všech částí programu a 

respektuj všechny ve-

doucí. 

2. Nevzdaluj se z tábora 

bez svolení vedoucího. 

3. Prosím, nekonzumuj a 

nepřechovávej kuřivo, 

alkohol a ostatní návy-

kové látky. Při nedodr-

žení budeš na vlastní 

náklady poslán domů a 

nebudeš se moci zúčast-

nit nejbližší akce. 

4. Chlapci a děvčata, 

můžete společně trávit 

čas ve společných pro-

storách, nikoliv v poko-

jích. 

5. Večerka je denně v 

23:00, budíček na ranní 

modlitební setkání v 

7:50 (nepovinný, 1. po-

vinná aktivita je snídaně 

v 8:30). V čase mezi 

večerkou a svítáním 

buď prosím potichu ve 

vlastním pokoji, bez 

zbytečného svícení. Na 

záchod se samozřejmě 

smí. Osobní hygienu 

prosím stihni ještě před 

večerkou. 

6. Elektroniku prosím 

omez na nutné mi-

nimum. Na akci nevoz 

notebook ani tablet ani 

jiné zařízení na přehrá-

vání filmů nebo hry. 

Mobil je dovolen, užívej 

ho prosím rozumně a 

jen ve volný čas. 

7. Máme vás rádi a 

chceme s vámi prožít 

krásné dny!!! 

Táborové sedmero 
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1. den 

°C 21 

Koho můžete potřebovat?  
Michal Jáchymovi: 

Tohle je Jáchym Je krás-

ný, mladý, svobodný a 

docela i šikovný. Má 

vytříbený smysl pro 

humor (pokud ho nepo-

bíráte, chyba je ve vás). 

No a taky je to zdravot-

ník. Nemá rád simulan-

ty a hypochondry, ale 

bezpečně pozná, co je 

potřeba. Tak se ho ne-

bojte a jděte za ním s 

jakýmkoli problémem, 

poradí, ošetří a zamodlí. 

Můžete se na něj spoleh-

nout.  

Jáchym Michalovi: 

Tenhle kluk ještě před 5 

měsíci nedokázal udělat 

jediný shyb. Teď jich už 

několik v kuse dá! A teď 

si představte, co dokáže 

jako zdravotník za 8 dní 

na Teen Campu!! V 

případě vašeho zdravot-

ního defektu na TC vás 

rád ošetří, žádné stra-

chy! Michal se umí na-

dchnout pro věc a když 

už v tom je, tak si dává 

záležet a ladí ji do detai-

lů. Jeho zálibou je jezdit 

poinflačním Ferrari, 

které má po babičce, a 

“vytvářet” jídlo. PS: 

Jeho babi ještě stále žije.  

Dita o Danielce: 

Dáňa pomůže rozuzlo-

vat šmodrchance kolem 

workshopů .  Pokud 

netrefíš na svůj ws, máš 

zájem o změnu, bojíš se 

vedoucího, svačina bě-

hem ws je pro tebe pří-

liš malá nebo tě vedou-

cí tě moc prohání... zajdi 

kdykoliv během akce za 

Dáňou a vymyslíte řeše-

ní!  

Dáňa má s sebou pidi 

člověka Tadeáška a 

manžela (nebo on ji, to 

záleží) většinou ji najdeš 

v okolí místnosti vedou-

cích, případně na jejím 

pokoji (v budově).  
 

Danielka o Ditě: 

Dita je nejen hlavní 

vedoucí naší mládeže, 

ale i vedoucí tohohle 

tábora. Stará se o to, aby 

celý Teen Camp probí-

hal tak, jak má. Dokáže 

tedy také zodpovědět 

téměř všechny Tvé otáz-

ky o něm. Pokud máš k 

organizaci nebo progra-

mu nějaké připomínky 

nebo si chceš prostě 

příjemně popovídat, je 

tu Dita vždy pro Tebe. 

Na táboře je také její 

dcera Lůca, která má na 

starosti rozdělování 

pokojů a chatek. Na 

místě bude rozpis uby-

tování, ale pokud by ti i 

přesto bylo něco nejas-

ného, nenašel jsi svojí 

postýlku nebo nevěděl, 

kdo další je s tebou v 

chatce, stav se za ní.  

Svátek 
 

Dnes má svátek 
Bohuslav. 

 

Dnešní kazatel – Dita 
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Co ti lidé nejčastěji 

říkají, že je tvá nejlepší 

vlastnost? 

Mým dětem se na mně 

neobyčejně líbí, když 

občas nejsem doma :))  

Prý se nemaluješ, proč? 

Nejsem na to dost trpěli-

vá, moc se ani nečešu a 

nemódím, je to taková 

ztráta času... ale na dru-

hých se mi to líbí, jen já 

to prostě nezvládnu. 

Co máš na naší mládeži 

nejradši? 

No přece teenagery (a 

bývalé teenagery!) K 

mladým lidem mám 

extrémně vřelý vztah, 

líbí se mi na nich i to, co 

jiným dospělým leze na 

nervy. Je zadostiučině-

ním pozorovat, jak se z 

nich klubou vynikající 

dospělí. Někteří z nich 

už mají děti a já sleduji, 

že mě začínají víc zají-

mat ty jejich děti (tj bu-

doucí mládežnící) než 

oni. Takže je to taková 

choroba, cítit povolání k 

práci s mládeží:) 

Které z tvých dětí je ti 

podle tebe nejvíc po-

dobné? 

Vzhledově oba 

kluci víc než 

obě holky. 

Chováním asi 

nikdo (já 

jsem z nich 

tak nějak nejprotivnější, 

oni jsou hrozně fajn :)) 

Povahou asi Davídek, 

jde do všeho naplno bez 

rozmýšlení, něco mi to 

připomíná :)) 

Tvoje vlasy vždycky 

vypadají dobře. Jak 

často si myješ hlavu? 

Díky za pochvalu ale… 

moje vlasy vypadají tak, 

jak narostly. Tajemství 

jejich úspěchu je, že si 

jich skoro nevšímám, 

moc nečešu, myju, když 

si vzpomenu, a stříhám, 

když mě to napadne. 

Nedávno se mě ptala 

jedna známá, kam cho-

dím do salonu na obočí!! 

Já ale nevím, kde je 

nějaký salon, ani kde je 

kadeřnictví nebo tak 

něco ... všechno to zabí-

rá moc času a mě to 

nebaví (to zní jako bych 

měla ADHD, co...) 

Je něco, co bys na naší 

mládeži změnila? 

Kdyby to bylo v mojí 

moci, pomohla bych 

lidem se osvobodit. 

Občas někdo říká, že ho 

t ř e b a odrazuje, 

že se lidé na mládeži 

chovají jako dokonalí, 

nebo že se tam nebaví 

holky s klukama... tako-

vé lamentování ale ni-

kam nevede, člověk je 

přece sám za sebe před 

Bohem, neurčují ho 

ostatní, nemusí být v 

jejich vleku, může sám 

stát před Bohem a hle-

dat ho. 

Máš oblíbenou chválu? 

Která to je? 

Jedna od mého kamará-

da Petra Wagnera, začí-

ná "kříž na kopci stál, a 

lid se smál svý vlastní 

bídě ... já vím, za život 

můj dal jsi ten svůj pro 

mou spásu ..." Je to hod-

ně ze srdce o Ježíši. A 

taky mě dojímá k slzám 

píseň od Sváti Karáska 

"Když šel Ježíš přes tu 

judskou zem", o svatbě 

v Káně. Je to takové 

brnkání, skoro dětská 

písnička, ale když tam je 

"proč dal víc, než hosti 

vypít chtěj", tak mi do-

jde, že Bůh mi dává o 

tolik, tolik víc, než si 

dokážu sama představit. 

Nejhezčí vzpomínka na 

tyhle prázdniny? 

Já s manželem a s 

dětmi sedíme u 

stolu a máme se 

rádi. 

Obálky 
 

Obálky, které brzy 
najdeš na dobře 

viditelném místě, slouží 
jako schránky, kam 
svým přátelům můžeš 
dát vzkaz nebo třeba 
něco dobrého. Můžeš 
si být jistý, že i 
malý vzkaz udělá 

radost, a tak neváhej 
a napiš někomu něco 

pěkného!  


