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Vtip 

Citát dne 
 

Gaudeamus igitur, 
iuvenes dum sumus - 
Radujme se tedy, 
dokud jsme mladí 

  

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. 

Sranda koutek 

Zloděj se vloupe do 

domu a začne shromaž-

ďovat věci, které si chce 

odnést. Tu najednou 

slyší hlas: „Ježíš se na 

tebe dívá!“ Nic nevidí, a 

tak po chvíli pokračuje v 

díle. Ale zase se ozve: 

„Ježíš se na tebe dívá!“ 

Zloděj se rozhlíží, a tu 

uvidí papouška. „To jsi 

řekl ty?“, ptá se lupič. 

„Ano“, odpoví papou-

šek. „Mimochodem, jak 

se jmenuješ?“, ptá se 

dále zloděj. „Mojžíš“, 

odpoví papoušek. „To je 

divné jméno pro pa-

pouška. Kdo ti ho dal?“ 

Pták zahlásí: „Titíž lidé, 

kteří dali svému buldo-

kovi jméno Ježíš!“ 

Hádanka 
 

Jak se jmenují dvě 
děti, které tady 

pobíhají? 
  

Odpovědi vhazujte 
podepsané do obálky 

na nástěnce.  
Večer vylosujeme ze 
správných odpovědí 
jednoho výherce, 

kterého čeká sladká 
odměna. 
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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 Stolní hry 

• 13:15 Zkoušení 

veršů 

• 14:30 Nástup 

• 14:45 Semináře 

• 16:00 Svačina 

• 16:15 Sporty 

• 18:30 Večeře 

• 19:00 Modlitební 

za večer 

• 19:30 Večerní 

program 

• 22:00 Čajovna, 

noční víření, 

večerní chvály a 

modlitby 

• 23:00 Večerka 

Rozhovor s kazatelem – Lukáš Ondráček 
Co ti lidé nejčastěji 

říkají, že je tvá nejlepší 

vlastnost? 

Já si myslím, že třeba 

lidi, co se mnou nějak 

víc tráví čas, tak by 

řekli, že jsem fakt v 

pohodě a že docela 

u m í m  n a s l o u c h a t 

(podmíněno tím, že se 

fakt známe) + že občas 

dokážu něco docela 

moudře tak jako rozříz-

nout.  

Kde si myslíš, že budeš 

za dva roky? 

V Praze, ale samotného 

by mě to zajímalo v jaký 

městský části budu. Asi 

si říkám, že nebudu tak 

moc jinde než jsem teď, 

ale všechno, co dělám 

budu dělat líp. Doufej-

me taky, že už budu mít 

po škole.  

Jakou vzpomínku na 

předešlé Teen Campy 

máš nejradši? 

V roce 2015 (asi?) jsem 

fakt zažil, že ke mně 

Bůh hodně mluvil. Zažil 

jsem takový to, že je 

člověk zaplavenej lás-

kou a chodil jsem vzadu 

a objímal jsem lidi, což 

bylo hrozně hezký, ale 

zároveň takový divný. 

Celej Teen Camp ke 

mně fakt Bůh mluvil a 

hrozně jsem byl z toho 

najetej. Tohle pro mě 

bylo fakt takový nadpři-

rozený.  

Jaká vlastnost tě na 

lidech nejvíc rozčiluje? 

Nemám rád když lidi 

nejsou schopný uznat 

chybu nebo změnit ná-

zor (třeba že nejsou 

schopný připustit změ-

nu názoru a melou si tu 

svojí pravdu furt doko-

la).  

Co máš na náctiletých 

nejradši? 

Mám rád, že jsou do 

jisté míry bezprostřední, 

upřímný (ve smyslu že 

si na nic moc nehrajou) 

a že jsou menší než já. Je 

s nima sran-

da, prostě je 

mám rád a 

občas mají 

nějaký rádi 

mě. Jsem 

rád, že už 

se s nima 

dá už normálně bavit 

(oproti dětem třeba). 

Jakou kuchyni máš 

nejradši? A které jídlo z 

ní? 

Úplně vyhraněnej nej-

sem, ale mám rád sushi, 

ale asi vlastně nějak 

nejvíc nemiluju asii... na 

druhou stranu nudle si 

občas dám. Miluju bur-

gery a knedlo vepřo 

zelo, to knedlo je chlu-

patý, vepřo je králík a to 

zelí je bílý, takový extra 

recept.  

Jakou chválu máš rád? 

Z českých Pokání od 

Davida, Vděčný jsem od 

Jáchyma Rykla, od Bena 

Milovat a od Mirka 

Grunsberga Vzýváme 

Tě.  

Něco na závěr? 

Pojďme udělat challen-

ge nějakou – dneska 

jděte za někým s kým 

jsme jste se ještě nebavili 

a když to bude holka, 

tak jí dejte kytičku a 

když to bude kluk, 

tak mu dejte 

p o hl a z en í 

(po duši). 

TC Daily 
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2. den 

Židům 11,1  

Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, které nevidíme. 
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Semináře 
Základy – Jsme spra-

vedliví/hříšníci  

– Kuba Tichý 

Jak nás posvěcuje Ježíšo-

va oběť? Jsme svatí 

skrze Ježíše, nebo hříšní, 

protože stále hřešíme? 

Jak jde náš nový svatý 

život dohromady s naši-

mi hříšnými činy? Tyto 

a další otázky si zodpo-

víme na tomhle seminá-

ři. Bude také spousta 

prostoru pro debatu, 

abychom téma pořádně 

probrali.  

 

Jak přežít učitele 

– Johanka Ondráčková 

O čem by byl? Ať se 

nám to líbí, nebo ne, s 

učiteli často trávíme 

mnohem víc času, než se 

svými kamarády nebo i 

členy rodiny. Přemýšleli 

jste ale někdy o tom, že 

jste právě vy, kdo může 

mít zásadní vliv na to, 

jestli bude učitel i dál 

takový protiva? Že jste 

to právě vy, kdo může 

úplně změnit atmosféru, 

která leží mezi učitelem 

a vaší třídou? Pracuju 

jako učitelka na střední 

a zároveň jsem pochopi-

telně v životě taky pár 

učitelů měla, takže vám 

ukážu na různé skuteč-

né situace pohled obou 

stran. Určitě bude pro-

stor i pro vaše konkrétní 

dotazy a postřehy.  

Háčkování 1 

– Míla Černá 

(2 dny za sebou, seminá-

ře na sebe navazují). 

Naučíme se základní 

techniku háčkování a 

následně ji hned využi-

jeme pro uháčkování 

kabelky/krabice ze silné 

příze.  

Kulervoucí fotky 

snadno a rychle  

– Matouš Neužil 

Máš rád krásná místa a 

chtěl bys na ně mít i 

hmatatelné vzpomínky? 

Chtěl bys lidem kolem 

sebe ukazovat krásu 

Božího stvoření skrze 

objektiv? Nestačí ti jen 

přiložit mobil před oči a 

kliknout na tlačítko, ale 

chtěl bys, aby tvoje fot-

ky měly emocionální 

hloubku? Leží ti doma 

foťák a nevíš co s ním? 

Nebo jsi zkrátka již una-

ven ze všech duchov-

ních programů? Vy 

všichni jste zváni na 

praktický seminář, kde 

se společně podíváme 

na umění fotografie, 

povíme si mnoho důle-

žitých rad a tipů, podlo-

žených ukázkami a 

nakonec dojde i na ta-

jemství, díky kterému 

už vaše fotky nikdy 

nebudou jako dřív.  

 

STS – Prostě příběh 

– Věra Ondráčková  

Naučíme se zajímavou 

formou biblický příběh 

a budeme v něm hledat 

poklady.  

 

Církev – moje rodina 

– Milada Frantíková 

Církev – moje rodina 

Má cenu chodit do něja-

ké církve, do nějakého 

sboru? Není to v dnešní 

době zastaralá záleži-

tost? Nevystačím si 

prostě se čtením Bible a 

s pár kamarády, se kte-

rými jdu ven? Vždyť je 

tam tolik věcí, které mi 

nesedí, tak proč tam 

chodit? Kladeš si někdy 

podobné otázky? Máš 

mnoho otazníků ohled-

ně církve? Pak přijď na 

seminář, popovídáme si 

o tom a třeba ti mnohé 

zodpovím. Těším se na 

tebe.  

Jídelníček 
 

Snídaně: Raut 
Svačina: Ovoce 

Oběd: Hráškový krém s 
krutony, srbské rizoto, 
sýr, řepa/okurka 

Svačina: Chléb, paštika, 
zelenina 

Večeře: Kuřecí prsa 
zapečená se sýrem a 
šunkou, šť. brambory, 

coleslaw 
Dezert: Nanuk  

Anketa: Kterou část mládeže máte nejraději? 
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Tobiáš Gawlik: Skupinka. 

Mám rád, že se můžeme 

spolu bavit o všem. 

Helča B.: Čas po mláde-

ži, protože je prostor pro  

to bavit se s lidmi. 

Johanka T.: Chvály. Při-

blíží mě k Bohu. 

Sam Gawlik: Kázání. 

Můžeme se ve více li-

dech zamyslet nad důle-

žitým tématem. 

Takhle odpověděli ně-

kteří z vás. A co máš 

nejraději ty? 

Svátek 
 

Dnes má svátek 
Sandra. 

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!  

Učení veršů 
Každý den během po-

ledňáku proběhne zkou-

šení veršů.  

Funguje to takhle: Ty 

nám řekneš verše dne a 

my ti dáme sladkou 

odměnu. Budeme na 

tebe čekat u ohniště bez 

ohně pod stromy od 

13:15 do neurčita.  

Co se dnes naučit:  

Víra je podstata věcí, v něž 

doufáme, důkaz skutečnos-

tí, jež nevidíme. Díky ní 

naši předkové došli u Boha 

uznání. Vírou rozumíme, 

že vesmír byl stvořen 

Božím slovem, takže to, co 

vidíme, nevzniklo z ničeho 

viditelného. 

Židům 11:1 —3 B21 

Narozeninová přání Pro Michala 
Michale! Vše nej a jen tak dál s hraním 

na gitáru! 

Ráchel 
 

Míšo náš, tímto tě pasuju na nejlépe 

organizovaného zdravotníka, co Teen 

Camp za posledních mnoho let za-

žil… i když při tom setkání na Čerňá-

ku vám to teda trvalo… Všechno 

nejlepší a máme tě rádi! 

Maruška 

 

Michale stále na sobě makej, udrž si 

svůj „balšit“ humor. Warum? No 

právě!!!  

Jáchym 

Milý Michale, 

mé přání je 

ať Boží blízkost 

tě obklopuje,  

ať je to ten skvost,  

co vždy hledáš,  

v jeho blízkosti zůstáváš.  

Jirka 
 

Michale přeju ti, ať jsi stále taková 

hospodyňka Hospodinova a ať si i 

nějakou Hospodinovu hospodyňku 

najdeš ;* 

Anička 


