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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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°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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neděle 22. 8. 2021 

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!  
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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 
Pondělí 23. 8. 2021 

2. den 

Židům 11,1  

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

°C 16 

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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pondělí  23. 8. 2021 

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 
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Vtip 
 

Dcera: Mami, tati 
tohle je Robert, můj 
přítel, je to herec, 
hraje v nějakým 
filmu, jmenuje se V 
Síti nebo tak nějak...   

Citát dne 
 

Memento homo, quia 
pulvis es et in pulverem 
reverteris - Pamatuj 

člověče, že prach jsi a 
v prach se obrátíš.  

- Genesis 3,19   

Biblické hlášky a jak je použít  
Varování: Užívejte fráze 

tak, ať se nerouháte + berte 

to jako srandu, ne jako 

výklad Biblických veršů, 

které jsou navíc vytrženy z 

kontextu. Amen 

„Ty sám to říkáš.“ – 

Když někdo něco kon-

statuje, ale vy se k tomu 

nehlásíte. (Mt 27,11) 

„Zabíjej a jez!“ – Pokud 

nabízíte jídlo. (Sk 10,13) 

„Blaze chudým v du-

chu…“ – Pokud chcete 

někoho v lásce urazit… 

(Mt 5,3) 

„Chci milosrdenství ne 

oběti!“ – Může použít 

např. vedoucí, 

když vidí pe-

roucí či hádají-

cí se teenagery. 

(Mt 9,13) 

„Kdo je má 

matka a kdo jsou 

mí bratři?“ – Když se 

nechcete hlásit ke svému 

mladšímu či staršímu 

sourozenci, popřípadě 

rodičovi… (Mt 12,48) 

„Po ovoci je poznáte…“ 

– Když někdo jí ovoce… 

Nebo když se někomu 

něco povede / nepove-

de. (Mt 7,16) 

„Plemeno zmijí!“ – 

Když třeba hra-

jete fotbal a 

křičíte na druhý 

tým. (Mt 3,7) 

„Jsem který jsem.“ = 

Jsem prostě takovej… 

(Ex 3,14) 

„Nikdo není dobrý…“ – 

Když se třeba někomu 

něco nedaří a vy ho 

chcete povzbudit.  

(Mk 10,18) 

Sranda koutek 
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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 

• 14:00 Setkání 

vedoucích 

• 14:30 Nástup 

• 14:45 Semináře 

• 16:00 Svačina 

• 16:15 Sporty 

• 18:00 Večeře 

• 19:00 Modlitební 

za večer 

• 19:30 Večerní 

program 

• 21:45 Čajovna, 

noční víření, 

večerní chvály a 

modlitby 

• 23:00 Večerka 

Rozhovor s kazatelem – Máťa Neužil 
Co ti lidé nejčastěji 

říkají, že je tvá nejlepší 

vlastnost? 

Mně toho lidi moc neří-

kají, ale když už, tak že 

jsem pozorný, dokážu 

naslouchat a když mi na 

někom záleží, tak se se 

za něj dokážu postavit a 

projevovat mu lásku 

činy. 
 

Kam by ses chtěl podí-

vat, kde jsi ještě nebyl? 

Určitě poušť Gobi 

v Mongolsku a Patago-

nie na jihu Jižní Ameri-

ky. Z Evropy pak Lofo-

ty, na které jsem se letos 

nedostal kvůli covidu, i 

když jsem byl jen pár 

kilometrů odtamtud. 
 

Florbal nebo hory? 

To je jako volit mezi 

sestrou a přítelkyní, 

takže stoprocentně hory. 
 

Jak přistupuješ k soci-

álním sítím? 

Hodně s nadhledem, 

komunikaci na nich 

nemám moc v lásce a 

rozhodně ji neberu 

vážně. Rozhodně mám 

radši komunikaci face to 

face nebo telefonování. 

Ale diskuze na faceboo-

ku nebo Twitteru a sku-

pinové konverzace jsou 

pro mě vtip a nic si z 

nich nedělám. 
 

Proč máš zavázaný 

koleno? 

Jsem moc šikovný spor-

tovec a řídím se heslem: 

sportem k trvalé invali-

ditě. 

 

Je Dáňa nejhustší kluči-

na na TC? 

To je stejný jako otázka 

jestli je země placatá. 

Bylo by hustý říct ne, ale 

taky by každý věděl, že 

je to totální blbost. 
 

Dáš někdy někomu 

přečíst knížky, které 

píšeš? 

Plánuji to, některé bych 

rád viděl v rukou veřej-

nosti, ale některé dám 

přečíst asi jen velmi 

úzkému kruhu, možná i 

jen jednomu člověku, 

jen ještě nevím kterému. 
 

Co rád čucháš? 

Krom toho, co jím, tak 

třeba starý knížky 

(jakože strašně starý - 

třeba 200 let) nebo mag-

nesium na lezení, což 

může vypadat fakt div-

ně, páč je to bílej prášek. 
 

Co bys na sobě změnil, 

kdybys mohl? 

Já se snažím ty věci 

měnit pořád, alespoň 

teda ty, který měnit 

jdou. A s těmi, který 

nejdou, jsem se naučil 

žít. Ale chtěl bych asi 

být přátelštější a milejší 

k lidem. 
 

Něco na závěr? 

Milujte se bratři a sestry! 

TC Daily 
Úterý 24. 8. 2021 

3. den 

Židům 11,1  

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



2 

3. den 

°C 17 

Semináře 
Utopte dědu aneb starý 

člověk zemřel  

– Šimon Ondráček  

Je nějaký rozdíl v životě 

pokřtěného a nepokřtě-

ného křesťana? „Kdo 

uvěří a bude pokřtěn, 

bude zachráněn, kdo 

neuvěří, bude odsou-

zen.“ A co když někdo 

uvěří a nedá se pokřtít? 

Proč je něco jako pono-

ření do vody součást 

křesťanství, a je to vůbec 

důležité? A jak to souvi-

sí s novým životem, 

který nám Ježíš nabízí? 

Rád odpovím na jakéko-

liv tvoje otázky a podě-

lím se s vámi o tom, 

proč jsem se nechal 

pokřtít až pár dní před 

mýma 14. narozenina-

ma.  

 

Všechny otázky  

povoleny  

– Johanka  

Ondráčková  

Celý čas semináře bude-

me věnovat tomu, na co 

se budete chtít anonym-

ně nebo neanonymně 

zeptat. Všechny otázky 

jsou nejen povoleny, ale 

taky vítány :-)  

 

Háčkování 2 

– Míla Černá  

Pokračování včerejšího 

semináře. 

Norsko: Země snů 

– Kuba Bezpalec  

Baví tě cestování a rád 

by ses dozvěděl/a něco 

o zemi, která není typic-

kou destinací českého 

turismu? Zajímají tě 

nějaké naše historky 

z cest? Tak přijď na chill 

seminář s promítáním 

fotek norské přírody, 

měst a architektury. Rád 

tě uvidím!  

 

Jak číst krajinu 

– Pája Bláhová  

Aleje, stromořadí, návr-

ší, kapličky, remízky… 

Člověk se 

do 

krajiny podepisuje po 

staletí. Jaký byl a je smy-

sl jeho zásahů? Jak mů-

žeme z krajiny posklá-

dat vzrušující příběh, 

hledat skryté symboly a 

dozvědět se spoustu 

zajímavostí o přemýšle-

ní třeba takového barok-

ního člověka? Dozvíte se 

na semináři :)  

 

Základy – Církev, velké 

poslání a Kristův pří-

chod 

 – Luboš Ondráček 

Kolem Kristova přícho-

du panuje mnoho zmat-

ků. Podle dopisů Pavla, 

apoštola Pána Ježíše, 

bychom se měli na jeho 

příchod těšit a povzbu-

zovat se zprávou o Kris-

tově blížícím se návratu. 

Přesto se někteří křesťa-

né spíše bojí a místo 

zvěstování radostné 

zprávy o spáse a Kristo-

vě příchodu se věnují 

nepodstatným věcem a 

vymýšlejí složité teorie. 

Co o Ježíšově příchodu 

říká Bible a jak souvisí 

právě s velkým poslá-

ním?  

Jsme jako církev na 

Ježíšův příchod 

připraveni a jakou 

roli v tom hraje 

každý z nás?  

Kromě výkladu bude 

čas na hledání odpovědí 

na otázky, které vás k 

tématu napadají a za-

myšlení se nad názory, 

s kterými jste se setkali. 

Říci jakýkoli názor není 

hloupé, pokud jsme 

ochotni ho vystavit 

rozsouzení církví, tedy 

našimi sourozenci.  

Jídelníček 
 

Snídaně: Raut 
Svačina: Ovoce 

Oběd: Hovězí vývar s 
nudlemi, kuře ala kach-
na, br. knedlík, červené 

zelí 
Svačina: Sušenka 

Večeře: Salát s gyrosem, 
bulka/pita chléb 

Dezert: Margot buchta  

Sportovní okénko 
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úterý 24. 8. 2021 

V Novém Městě pod 

Smrkem čekalo na naše 

nadějné sportovce skvě-

le připravené travnaté 

hřiště. Bohužel je toto 

hřiště pod správou pána 

z Arogantova, který 

nevěří na klidnou disku-

zi. Navzdory jeho nepří-

jemnému vystupování a 

křiku jsme si dokázali 

užít dvě  fotbalová utká-

ní a nenechali si zkazit 

náladu (možná tro-

chu…). Na mokrém 

trávníku si dnes fotbal 

především už íval i 

Adam Hovorka (nadše-

nec), Pája Frantík 

(zakončovatel)  a David 

Bergner (životní forma). 

Děkuji všem, kdo se 

zúčastnili, a uvidíme, 

kdo zazáří zítra. 

Svátek 
 

Dnes má svátek 
Bartoloměj. 

Učení veršů 
Každý den během po-

ledňáku proběhne 

zkoušení veršů za 

sladkou odměnu. 

Budeme na tebe 

čekat u ohniš-

tě pod stro-

my od 

13:15 do neurčita.  

Co se dnes naučit:  

4 Vírou Ábel přinesl Bohu 

lepší oběť nežli 

Kain. Díky ní 

byl uznán za   

sp rav ed l i v éh o 

(neboť Bůh přijal 

jeho dary), a přestože 

zemřel, díky ní dosud 

mluví. 5 Vírou byl Enoch 

odsud vzat, aby nespatřil 

smrt: "zmizel, neboť ho 

Bůh vzal." Ještě než byl 

vzat, měl pověst Božího 

oblíbence 

Židům 11:4 —5 B21 

Mildo, Mildo, 

ty starý páprdo,  

ať žena tvá tě nebije,  

a vaše manželství navěky přežije, 

ať je Londýna vládcem… 

West ham!  
 

PS: Můžeš mi nasadit gajdy, abys měl 

ze života aspoň trochu radost.  

Jirka 
 

Tak já bych ti moc rád popřál drahý 

Miloši: co nejméně řvoucích lidí na 

ulici uprostřed noci, úspěšné zvládání 

plného pracovního úvazku, mnoho 

zdraví a Božího požehnání.. je to seřa-

zené podle důležitosti.  

Honza Ch. 
 

Z našich rozhovorů u kulečníku na 

Betonu čerpám dodnes 

Čenda 
 

Milošu! Happy B-day a rozjeď zas 

IHOPP!!  

Ráchel 
 

Milý Mílo, moc a moc ti od srdíčka 

přeji všechno nejlepší. Vážím si tvé 

rozvážnosti a že dáváš opravdu je-

nom 100 % nebo nic. Je pro mě inspi-

rací, že co děláš opravu táhneš celou 

svou duší. Děkuju, že tě můžu znát.  

Honza z Quattro Formaggi 
 

 

Ehm, já si na proslovy moc nepotr-

pím, takže veselé Vánoce.  

Bráška Dáňa 

Narozeninová přání Pro Mílu 

Hádanka 
 

Členové KS mluví vždy 
pravdu. Potkají se tři 
lidé, každý z nich je 
buď z KS, nebo 
vždy lže. První 

prohlásil: Všichni jsme 
lháři. Druhý na to: 
Právě jeden z nás je 
z KS. Kdo všechno z 
těchto tří je z KS?  

 

Odpovědi vhazujte 
podepsané do obálky 

na nástěnce.  
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Vtip 
 

Baví se dva kamarádi:  
„Včera jsem si nechal 
udělat IQ test.“  
„Jo, a jak to 
 dopadlo?“  

„No negativní...“ 

Citát dne 
 

„V těžších podmínkách 
vyrůstají lepší hráči,  

lepší lidé.“ 
- Jaromír Jágr 

Perseidy a jejich pozorování 
Patříte-li k milovníkům 

přírody (čti Božího stvoře-

ní), určitě vám neuniklo, 

že během léta se na noční 

obloze denně (resp. 

nočně) objevoval meteo-

rický roj. Perseidy získaly 

svůj název podle sou-

hvězdí Perseida, kde mají 

svůj radiant (čti odtud 

rádoby vyletují).  

Maximum roje přichází 

noci 11.-13. srpna, kdy 

můžete za dobrých světel-

ných podmínek (čti na 

vesnici a když je jasno) 

sledovat až 110 meteorů 

za hodinu.  

Asi si říkáte „Proč to sem 

cpou? Vždyť 11. i 13. 

srpna už bylo...“ a máte 

pravdu, ale, milí čtenáři, 

to, že už je po maximu, 

neznamená, že neuvidíte 

nic!  

Sama jsem zcela dobro-

volně strávila asi 15 minut 

v leže na lavičce venku 

(ano, je tam zima) a viděla 

jsem 4 „padající hvěz-

dy“ (za tu čtvrtou bych 

teda ruku do ohně nedala

– trochu blikala, ale tak co 

už…) 

Tak pokud bude zítra 

večer stejně jasno jako 

dnes, neváhej se cestou do 

pokoje dívat vzhůru! 

Sranda koutek 

1 

PROGRAM DNE 

• 7:50 Budíček 

• 8:00 Modlitební 

• 8:30 Snídaně 

• 9:15 Nástup 

• 9:30 Workshopy 

• 12:30 Oběd 

• 13:00 Stolní hry 

• 13:15–13:30 

Zkoušení veršů 

• 14:30 Nástup 

• 14:45 Semináře 

• 16:00 Svačina 

• 16:15 Sporty 

• 18:00 Večeře 

• 19:00 Modlitební 

za večer 

• 19:30 Večerní 

program 

• 22:00 Čajovna, 

noční víření, 

večerní chvály a 

modlitby 

• 23:30 

Prodloužená 

večerka 

Rozhovor s kazatelem – Míla Kačírek 
Co ti lidé nejčastěji 

říkají, že je tvá nejlepší 

vlastnost? 

Možná že jsem zodpo-

vědnej a organizovanej 

… a přejícnej – to mi 

taky občas říkají lidi.  

 

Jaký je tvůj oblíbený 

interpret? 

Twenty One Pilots a 

Flipsyde… Aioneth a 

Mlask taky. 

 

Měl jsi někdy pochyb-

nosti o pravdivosti tvé 

víry? 

Ano, měl a dlouho – asi 

až do 20. Ani ne tak o 

víře, ale o Bohu spíš – 

nebyl jsem si jistej, jestli 

je Bůh tak dobrej, jak 

říká Bible (věděl jsem že 

je ale).  

 

Jak bys srovnal svůj 

vkus teď s tím, co jsi 

měl před 10 lety? 

Ty vado, já bych si na-

mlátil, to bylo hrozný. 

Nosili jsme růžový trič-

ka a bílý upnutý kalhoty 

– ale to naštěstí nebylo 

moc dlouhý období. 

 

Bereš se spíš jako extro-

vert nebo introvert? 

Dělal jsem si test a vyšel 

mi extrovert, ale pova-

žuju se spíš za introver-

ta. Ale myslím, že se mi 

to časem mění různě. 

Jak vypadá ideálně 

strávený den? 

Vstanu ráno, najím se. 

Zahraju si fotbal, najím 

se. Podívám se na fotbal, 

u toho jím. Podívám se 

na druhej zápas a u toho 

taky jím. Podívám se na 

sestřih celého kola, u 

toho nejím, to už jsem 

plnej. Na večeři půjdu 

do centra si někam po-

sedět s Beky (jeho žena, 

pozn. redakce). 

 

Jaká je tvoje největší 

neřest? 

Provokování asi, proto-

že mě to ohromně baví – 

takovej můj koníček 

jako.  

 

Něco na závěr? 

Ananas na pizzu nepat-

ří. 

TC Daily 
Středa 25. 8. 2021 

4. den 

Židům 11,1  

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

°C 18 

Semináře 
String art 1 

– Míla Černá 

String art (2 dny za 

sebou) – pravidelně 

vedené tenké provázky, 

omotávané kolem hře-

bíčků zatlučených do 

podkladu můžou vytvo-

řit neuvěřitelné geome-

trické obrazce.  

 

Základy – víra, zkouš-

ky, vítězství nad hří-

chem 

– Ota Kunzmann st.  

Za 61 let života jsem 

nasekal dost hříchů na 

to, abych uměl odpově-

dět na to, co hřích je a co 

ne, proč je hřích nebez-

pečný a co na hřích 

platí.  

 

Menstruace ve 21. stole-

tí 

 – Johanka Ondráčková  

Taky tě někdy napadla 

otázka, jestli, pokud bys 

náhodou neměla dítě, 

nebudeš celý život men-

struovat úplně zbyteč-

ně? A jak může být něco 

tak otravného jako men-

struace součástí Božího 

plánu pro naše životy? 

Mrkneme se trochu na 

to, co se s naším tělem a 

psychikou v průběhu 

menstruačního cyklu 

děje, proč máme jednou 

energii a chuť měnit 

svět a jindy jen zalézt v 

huňatých teplákách s 

hrnkem horké čokolády 

pod peřinu. Taky kouk-

neme na nějaké moder-

nější menstruační po-

můcky: menstruační 

houbička, menstruační 

kalhotky, látkové vložky 

a menstruační kalíšek a 

jako bonus na bezvlož-

kovou metodu.  

Generace 

– Jirka Bukovský  

Požehnání, nebo prokle-

tí? Proč se někomu daří 

a někomu ne? Mělo by 

se křesťanům dařit dob-

ře? Jak to, že se někdy 

neštěstí táhne životem 

člověka, nějakou rodi-

nou nebo celým náro-

dem z generace na gene-

raci? Bible toho k těmto 

otázkám říká překvapi-

vě hodně. Podíváme se 

na to, co je to požehnání 

a prokletí, jak fungují a 

jak vyjít z prokletí k 

požehnání. Bude prostor 

i pro otázky a modlitby. 

 

 Okultismus 

– Michal Klesnil 

Vyvolávání duchů. Věš-

tění budoucnosti. Čaro-

dějnictví. Je to jen nevin-

ná legrace, nebo je za 

tím něco víc? A co k 

tomu říká Bible?  

 

Nástroje na koučování 

ve vztazích a učednictví

– Hanka Ptáčková 

Vede tě Bůh, aby ses 

staral/a o druhé a hle-

dáš, jak jim pomoct v 

jejich cestě? Je nás víc – 

pojďme se inspirovat 

navzájem. V průběhu 

své cesty s Ježíšem hle-

dám způsoby, jak vést 

nebo být užitečná lidem 

tak, aby se z nich stávaly 

Boží osobnosti, ne kopie 

mě nebo někoho jiného. 

Počítám na prvním 

místě s Bohem a jeho 

mocí, ale zároveň pracu-

ji vytrvale na rozšiřová-

ní škály nástrojů, které s 

Ním používám, a kou-

čování je jedním z nich.  

Svátek 
 

Dnes má svátek 
Radim. 

Páji dobrodružství s hádankou 
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středa 25. 8. 2021 

Když jsem ještě jezdila 

na dětský tábor Beránek, 

jezdil s námi jeden ve-

doucí, Marek.  Marek je 

policista a má slušnou 

sbírku zbraní. Na táboře 

je dětem ukazoval a 

machroval s nima. 

Jeden večer po půlnoci, 

kdy už všichni spali a 

byla úplná tma, jsem šla 

směrem k umývárce v 

lese si vyčistit zuby. 

Najednou mě někdo 

chytil zezadu pod kr-

kem a přitiskl mi zbraň 

k hlavě… Hrozně jsem 

se lekla, ale během vteři-

ny mi došlo, že to určitě 

bude Marek. Ale v zápě-

tí mi taky došlo, že Ma-

rek odjel! 

To mě zase vyděsilo, ale 

nakonec se ukázalo, že 

je to opravdu Marek. On 

totiž, ten expert, jen zajel 

za tábor a čekal tam na 

jiného vedoucího, aby 

ho vyděsil, a spletl si ho 

se mnou. 

Hádej, která část příbě-

hu není pravdivá: 

A) Pája nešla k umývár-

ce, ale na latríny. 

B) Pája se nelekla. 

C) Marek tam čekal na 

Páju. 

Odpovědi vhazujte pode-

psané do obálky na nástěn-

ce.  

Jídelníček 
 

Snídaně: Raut 
Svačina: Ovoce 

Oběd: Bramboračka, 
mexická směs, rýže 
Svačina: Rohlík, sýr, 

zelenina 
Večeře: Zapečené kotlety 
s bramborami, salát z 

červeného zelí 
Dezert: Pudink balený  

Učení veršů (do 13:30) 
Co se dnes naučit:  

6  Bez víry však není 

možné se mu zalí-

bit, protože ten, 

kdo přichází k 

Bohu, musí 

uvěřit, že 

Bůh je a že odplácí těm, 

kdo ho usilovně 

hledají. 

 7 Vírou dostal 

Noe pokyn oh-

ledně toho, co ještě 

nebylo vidět, a v bázni 

Boží připravil koráb k 

záchraně svého domu. 

Skrze svou víru odsoudil 

svět a stal se dědicem 

spravedlnosti, která je na 

základě víry. 

Židům 11:6—7 B21 

Anketa: V jakém jazyce posloucháte nejraději chvály?  
Zeptali jsme se vás, jaký 

jazyk je pro vás nejpo-

slouchatelnější. Toto 

jsou některé z vašich 

odpovědí: 

 

Čeština: „Rozumím jí. 

Dokážu se k ní připojit. 

Dobře se mi vnímá text“  

– typický respondent 

 

Angličtina: „U české 

hudby hodně řeším text, 

spisovnost znění, v ja-

kém prostředí vznikla... 

Když poslouchám v 

angličtině, více se sou-

středím na samotnou 

hudbu“ 

 – anonym 

 

Hebrejština: „Je fajn, 

když znáte hebrejský 

chvály a rozumíte jim“ 

 – David Bergner a Sam 

Güttner 

 

Švédština : „Nechci 

odpovědět jako všichni“ 

 – obdivovatel severského 

nábytku  
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Vtip 
 

Strávil jsem posledních 
pět let hledáním vraha 

své manželky.  
Zatím jsem bohužel 

nikoho ochotného nena-
šel. 

Citát dne 
 

„Skutečný muž ovládá 
své city před ženou. 
Zejména před tou 

vlastní.“ 
(Ladislav Muška) 

Narozeninová přání – Lucka Dankaničová  
Přeju ti ať máš krásný narozeninový 

den a ať máš furt tak krásný úsměv na 

tváři :)  

Anička 

 

Milá Lucko, zůstaň dál taková milá a 

usměvavá jako jseš teď. Všechno nej-

lepší <3  

Vanesa 

 

Moje milá Lucinko (docela vtipný 

oslovení když tě znám asi tak 5 

dní :)) ). Přeji ti nádherný narozeniny 

a hlavně od teď nedělej žádný blbosti 

nebo tě zabásnou :). Mám tě ráda <33 

Karol 

 

Přeju ti všechno nejlepší, a ať si dneš-

ní den užiješ  

Linda 

 

Nejkrásnější Luci! Vše nej a moc ti 

přeju, ať Tě Boží plán pro Tvůj život 

nepřestává příjemně překvapovat!  

Ráchel  

Sranda koutek 

1 

PROGRAM DNE 

• 7:50 Budíček 

• 8:00 Modlitební 

• 8:30 Snídaně 

• 9:15 Nástup 

• 9:30 Workshopy 

• 12:30 Oběd 

• 13:00 Stolní hry 

• 13:15–13:30 

Zkoušení veršů 

• 14:30 Nástup 

• 14:45 Semináře 

• 16:00 Svačina 

• 16:15 Sporty 

• 18:00 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 – Jirka Bukovský 
Co ti lidé nejčastěji 

říkají, že je tvá nejlepší 

vlastnost? 

Nejčastěji mi asi říkají, 

že umím naslouchat a že 

se můžou rozpovídat. 

No a taky že jsem tako-

vej diplomat. 
 

Co máš nejradši na TC? 

Vidím tu hodně mla-

dých lidí, kteří chtějí jít 

za Bohem. Spoustu lidí 

má úkol, každý přispívá 

a nestojí to na jednom 

člověku. Všichni mají 

možnost se zapojit a 

růst, to se mi líbí. 
 

Spíš větší nebo menší 

skupina přátel? 

Mě baví poznávat nové 

lidi a seznamovat se, rád 

pozoruju životy a zajímá 

mě, co dělají. Mám spíš 

různé okruhy přátel 

podle věcí, co mě baví. 

Potom jsou tady lidi, se 

kterýma se tolik neví-

dám, ale když se jednou 

za čas potkáme, rád je 

vidím a hned se může-

me bavit i o hlubších 

věcech. Spíš rád přechá-

zím mezi skupinami. 

Dovolená u moře nebo 

v horách? 

Dřív určitě hory, ale teď 

už spíš moře, ačkoliv 

nejsem koupací typ – to 

spíš kavárny, restaurace 

a výlety v okolí. Ne že 

bych tam byl každý rok, 

ale uznávám, že ty pla-

vací rybičky mezi korály 

stály za to. Ideál asi 

nějaké hezké město. 
 

Myslíš, že bys dokázal 

odjet třeba na měsíc 

úplně sám?  

Určitě obojí bych doká-

zal (odjet do zahraničí, 

kde nikoho neznám 

sám, nebo i někam na 

samotu), třeba při stu-

diu jsem často na měsíc 

odjel sám někam do 

knihovny v zahraničí. 

Taky teď při koroně 

jsem byl měsíc sám v 

bytě bez živého člověka, 

takže si to dokážu před-

stavit. 
 

Čím doma trávíš nejvíc 

času? 

Určitě nejvíc spánkem. 

Potom vaření a domácí 

práce, nějaký film nebo 

televize, čtení a pak taky 

pracuju z domova. 
 

Kolikátý je tohle tvůj 

Teen Camp? 

Nevím, tipoval bych tak 

6. 
 

Co by tě lákalo na tom 

být holkou? 

Určitě by to byl zajíma-

vý zážitek. Asi by mě 

nejvíc zajímalo, jak bych 

vnímal kluky. Ještě by 

bylo zajímavý mít ka-

marádky, kdybych byl 

holka. 
 

Něco na závěr? 

Jsem tady moc rád. 

Fandím vám v životě s 

Bohem i celkově. 

TC Daily 
Čtvrtek 26. 8. 2021 

5. den 

Židům 11,1  

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

°C 13 

Semináře 
Základy – Ze smrti do 

života 

– Kuba Tichý  

Znovuzrození— mám v 

tom jistotu? Co to zna-

mená? Co je život v 

Bohu? Bude i prostor na 

debatu. 

 

Pornografie – holky 

– Štěpánka Krišicová 

Zdá se Ti, že porno se 

týká jen kluků a sledo-

vání různých videí? 

Nebo víš, že je to Tvůj 

problém a přemýšlíš, 

jak moc je to vážné? 

Zajímá Tě, jaký je rozdíl 

mezi “holčičí” a 

“klučičí” pornografií a 

jak zařídit, aby nám 

porno neničilo život? 

Tak prostě přijď. Bude 

možnost se na cokoliv 

zeptat a diskutovat.  

 

Pornografie – kluci 

– Šimon Ondráček 

Statistiky mluví jasně - 

průměrně se děti popr-

vé setkají s pornografií 

už v 11 letech, křesťany 

nevyjímaje. Jsi v tom až 

po krk? Nebo s tím máš 

jenom trochu problém? 

Anebo s pornem nemáš 

žádný potíže, ale chceš 

o tom vědět víc? Tak 

přijď! Popovídáme si o 

tom, na co si dát pozor, 

co s tebou pornografie 

může udělat nebo jak 

za pornem udělat tlus-

tou čáru jednou pro-

vždy. Navíc se s vámi 

podělím o svojí zkuše-

nost a každý bude mít 

možnost se na něco 

zeptat - žádná otázka 

není zakázaná :-)  

 

Tolkien  

– Ondra Neužil  

Mnoho z nás již někdy 

ve svém životě zabřed-

lo do Tolkienova díla. 

Možná jsme si ale nepo-

ložili zásadní otázky 

typu: co to vůbec na-

psal? Proč se inspiroval 

ságou o Hervaře? Ve 

kterých postavách se 

projevuje Ódin? Proč 

své dílo psal jako mý-

tus? Právě otázkami 

o smyslu, inspiraci a 

celkovém významu díla 

se na tomto semináři 

budeme zabývat. Za-

brousíme i lehce do 

filosofie, do pojmů 

realita či existence. A 

nakonec možná zjistí-

me, že Tolkienův svět 

není zdaleka mrtvý. On 

totiž neleží pouze v 

hloubi lidské fantazie. 

 

Finanční  

(ne)gramotnost 

– Honza Chalupa 

Zajímá tě: Jak fungují 

finance? Jak rychle 

prodělat blíže nespecifi-

kovanou pětimístnou 

částku? Jak rychle vy-

dělat blíže nespecifiko-

vanou pětimístnou 

částku? Proč člověk 

nemá strkat peníze do 

něčeho, o čem nic neví? 

Jak zdravě nakládat 

s penězi? „Zajímavé“ 

příběhy z finančního 

světa? Tak doraz na 

seminář ;)  

 

String art 2 

– Míla Černá 

Pokračování včerejšího 

semináře.  

Jídelníček 
 

Snídaně: Raut 
Svačina: Ovoce 

Oběd: Fazolová polévka s 
párkem, pečené kuličky, 
brambor, tatarka, obloha 
Svačina: Houska, poma-

zánkové máslo 
Večeře: Vepřové kostky 
po znojemsku, rýže 

Dezert: Čokoládová buchta   

Duel – Lůca a Daník Frantíkovi  
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čtvrtek 26. 8. 2021 

Kdo z vás je více spole-

čenský? 

Daníček: Já, moje sestra 

je překvapená, když s 

někým promluví na 

porostě a vždycky mi to 

vypráví. 

Lůca: Daníček, ale zase 

já jsem chytřejší. 
 

V čem bys chtěl být víc 

jako ten druhý? 

D: Chtěl bych si stát za 

svým názorem jako ona, 

protože mi to tolik ne-

jde. 

L: V tom, že je víc citlivej 

vůči druhejm lidem. 
 

Kdo je zodpovědnější? 

D: Určitě ona, já fakt 

zodpovědný nejsem. 

L: Já, Daníček pořád 

něco ztrácí. 
 

Jakou společnou vzpo-

mínku máš nejradši? 

D: Když jsme sedávali u 

ní v bytě a ona mi (přes  

tři čtvrtě roku) básnila o 

tom, jak je Matyáš úžas-

nej, a já jsem se smál. 

L: Jak jsem ho oblíkala 

do svých šatiček, když 

jsme byli malí. 
 

Kdo je upovídanější? 

D: Určitě já, ona nemlu-

ví, když nemusí. 

L: Tak nastejno. 
 

Kdo je hodnější na 

mladší sourozence? 

D: Asi ona, ale já jsem u 

nich oblíbenější, asi 

proto, že jsem mladší a 

to znamená, že dělám 

blbosti. 

L: Jak kdy, ale asi spíš 

Daníček. 
 

Čím chtěl být ten dru-

hý, když byl malý? 

D: Asi princezna, jako 

každá holka. 

L: Netuším, ale možná 

pilot (to jsem si ale asi 

vymyslela). 
 

Jaký nejlepší dárek ti 

ten druhý dal? 

D: Dvě velké Milky 

triolade. 

L: Já na dárky moc nej-

sem, ale asi palmu, kte-

rou jsem si koupila sama 

v IKEA. 
 

Něco na závěr? 

D: Pokud někoho z nás 

chceš obdivovat, tak jí. 

L: Vždycky ho mají rády 

všechny děti, když kam-

koliv přijde, a mě si 

vůbec nevšímaj. Nevím 

jak to dělá... Svátek 
 

Dnes má svátek 
Luděk. 

Učení veršů (do 13:30) 
Co se dnes naučit:  

8 Vírou uposlechl 

Abraham, když byl 

volán, aby vyšel 

na místo, které 

měl dostat 

za dědictví; a vyšel, 

ačkoli nevěděl, kam 

jde. 9 Vírou se 

usadil  v 

zaslíbené zemi 

jako v zemi cizí, 

bydlel ve stanech s 

Izákem a Jákobem, 

spoludědici téhož zaslíbení. 
10 Očekával totiž město 

mající základy, jehož stavi-

telem a tvůrcem je Bůh. 

Židům 11:8—10 B21 

Hádanka 
 

Za tmy tmoucí vstala 
víla, plnou hrstí perly 
sila. Měsíc viděl, 
nepověděl, hvězdy 
znaly, pohlídaly, 

slunce vstalo, posbíralo. 
  
 

Odpovědi vhazujte 
podepsané do obálky 

na nástěnce.  
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Vtip 
 

Princezně při křtu 
řekne třetí sudička, že 
až dovrší 16 let, píchne 
se do prstu o trn a 

zemře.  
Král byl ale velmi 
chytrý. V 15 letech 

nechal princezně odsekat 
všechny prsty. 

Citát dne 

„Sto mužů může 
postavit tábor, 

 jenom žena dokáže 
vytvořit domov.“ 

(Konfucius) 

Komu se to asi stalo? 
Jednoho krásného dne 

jsme s dvěma kamára-

dama odcházeli ze sku-

pinky a rozhodli jsme se 

jít rovně. Po chvíli chůze 

jsme dostali hlad, a tak 

jsme se vydali směrem k 

McDonaldu. 

Dorazili jsme, ale McDo-

nald měl od deseti za-

vřeno a otevřený byl jen 

drive thru (okénko pro 

auta). Tam nám odmítli 

vydat jídlo do ruky.  

Museli jsme být kreativ-

ní. Vedle byla zavřená 

Billa, ale vozíky byli 

dostupné. Jeden jsme si 

poctivě vypůjčili, vrátili 

jsme se zpět k McDonal-

du a hrdě se zařadili 

mezi auta. Nakonec, 

když jsme si vystáli 

řadu, nás stejně odmítli.  

Užili jsme si ale noc s 

vozíkem a dorazili na 

pumpu, kde jsme se 

najedli. 

 

a) Danovi Kačírkovi 

b) Kubovi Tichému 

c) Tobiášovi Heřman-

skému 

 

I za  tuto hádanku můžete 

večer získat odměnu. Stej-

ně jako na tu první vhazuj-

te odpovědi podepsané do 

obálky na nástěnce.  

Sranda koutek 

1 

PROGRAM DNE 

• 7:50 Budíček 

• 8:00 Modlitební 

• 8:30 Snídaně 

• 9:15 Nástup 

• 9:30 Workshopy 

• 12:30 Oběd 

• 13:00 Stolní hry 

• 13:15–13:30 

Zkoušení veršů 

• 14:00 Setkání 

vedoucích 

• 14:30 Nástup 

• 14:45 Semináře 

• 16:00 Svačina 

• 16:15 Sporty 

• 18:00 Večeře 

• 19:00 Modlitební 

za večer 

• 19:30 Večerní 

program 

• 22:00 Čajovna, 

noční víření, 

večerní chvály a 

modlitby 

• Prodloužená  

večerka 

Rozhovor s kazatelem – Šimon Ondráček 
Co ti lidé nejčastěji 

říkají, že je tvá nejlepší 

vlastnost? 

Na to by měli odpověď 

spíš ti ostatní a ne já, ale 

myslím, že to, že jsem 

zodpovědnej. A ségra 

říká, že umím palačinky. 
 

A v čem je tajemství 

tvých palačinek? 

Že jsou dělaný s citem a 

… to je ta tajná receptu-

ra, tu nemůžu prozra-

dit.  
 

Kde se ti káže nejlépe? 

Tam kde je Bůh :D. A 

taky tam, kde jsem ještě 

nekázal, protože je to 

sice stresovější, ale záro-

veň lepší . 
 

Překvapilo tě něco na 

rodičovství? 

Je to náročnější, než 

jsem myslel a krásnější, 

než jsem očekával. 
 

Jakou posloucháš hud-

bu? 

Teďka hlavně nějaký 

dětský písničky, ale 

jinak mám rád třeba 

Lindsey Stirling (hou-

slistka, fakt dobrá, po-

znatek redakce) nebo 

třeba Kinga Głyk.. ale 

jinak si poslechnu rád v 

podstatě cokoliv. 
 

Co ti dělá radost? 

Určitě Dáňa; když mám 

čas pro sebe; procházky; 

borůvkový knedlíky 

(dobrej burger, kafe a 

domácí koláč) a co mi 

určitě dělá radost je 

vidět mladé lidi, kteří se 

posouvají ve vztahu s 

Bohem.   
 

Usnul jsi někdy u kázá-

ní? 

Jako že bych vyloženě 

usnul, to ne, ale byl jsem 

myšlenkama třeba dost 

jinde. 
 

Co je tvůj nejhorší zlo-

zvyk? 

To bych se musel zeptat 

Johanky, ale odkládání 

věcí, které bych měl 

udělat třeba dneska, se 

určitě počítá. A neumím 

moc prohrávat. 
 

V čem jsi výjimečný? 

Hmmmmmm… Jak v 

čem? Ve všem prostě! 

Umím vidět věci z růz-

ných úhlů pohledu a 

všímám si lidí, kteří jsou 

na okraji (třeba ve sbo-

ru) a nejsou mi lholstej-

ní. 
 

Něco na závěr? 

Neboj se jít do věcí, 

které přesahují tvoje 

schopnosti. 
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6. den 

°C 12 

Semináře 
Základy – Bible, Boží 

slovo 

– Jirka Bukovský  

Jako křesťané se neustále 

odkazujeme na Bibli, 

nazýváme ji Božím slo-

vem a tvrdíme, že jsou v 

ní odpovědi na všechny 

zásadní otázky života a 

víry. Protože to někdy 

může znít jako fráze, 

podíváme se znovu na 

nejzákladnější otázky: Co 

je Bible za knihu? Jak 

vznikla? Proč jí věřit a 

řídit se jí? Jak jí rozumět 

a číst? Rád povím, jak to 

s Biblí mám já, proč mě 

stále baví, proč ji věřím a 

proč mě fascinuje. Bude 

prostor pro otázky.   
 

Jak se efektivně učit 

– Johanka Ondráčková  

Nedá se nic dělat, pokud 

člověk vyrůstá v České 

republice, chce se po 

něm, aby se toho ve 

škole spoustu naučil. 

Každý učitel má pocit, že 

zrovna jeho předmět je 

ten nejdůležitější. Málo-

kdo nás ale naučí, jakým 

způsobem si věci efektiv-

ně a rychle zapamatovat, 

aby se nejen nevypařily, 

ale abychom si je zvládli 

vybavit kdykoliv bude-

me potřebovat. Mrkne-

me se na pár metod, 

které v tom můžou po-

moct.  
 

Macramé (drhání) 1 

– Míla Černá 

(2 dny za sebou) 

Macramé neboli drhání  

je v podstatě způsob jak 

zauzlovat provaz, aby to 

vypadalo hezky a pří-

padně to i něco trojroz-

měrného udrželo :-D. 

Ukážeme si základní 

druhy uzlů a vyrobíme si 

závěs na květináč.  
 

Jak budovat zdravé 

návyky 

– Honza Adamec 

Číst Bibli a cvičit každý 

den se mi nedaří, ale na 

instagramu dokážu strá-

vit každý den několik 

hodin. Možná to máš 

stejně jako já, že víš, co 

od života chceš, ale kaž-

dodenní realita vypadá 

trochu hodně jinak. Rád 

bych ti představil něko-

lik jednoduchých kroků, 

jak se snažím budovat 

dobré návyky a zbavovat 

se těch špatných. Semi-

nář vychází z knihy 

Jamese Cleara Atomové 

návyky. Věřím, že tě 

těchto pár pravidel může 

posunout v tvém každo-

denním životě a také ve 

vztahu s Bohem.  
 

Rozvod rodičů 

– Věra Ondráčková  

Seminář je pro všechny, 

kteří rozvod rodičů zaži-

li, nebo kteří mají ve 

svém okolí kamarády, 

který se rodina rozpadla 

a jak jim mohou pomoct.  
 

Multilevel Talkshow  

– Ráchel Kouklíková  

Chceš se na něco kluků 

zeptat, ale nemáš moc 

příležitost se s nima 

pobavit? Na tomto semi-

náři nás čeká lehce mo-

derovaná diskuze o VA-

ŠICH otázkách, anonym-

ních i neanonymních na 

jakékoli téma s Dáňou, 

Mílou, Čendou a Natem, 

kteří budou bez ostychu 

odpovídat. Nemusíte se 

bát na cokoliv zeptat…  

Jídelníček 
 

Snídaně: Raut 
Svačina: Ovoce 

Oběd: Kuřecí vývar s 
rýží, svíčková na smeta-

ně, knedlík 
Svačina: Sušenka 

Večeře: Těstovinový salát 
s kuřecím masem 
Dezert: Šátečky z 
kynutého těsta  

Učení veršů 
Co se dnes naučit:  

11 Vírou i sama Sára, ač 

byla neplodná, přijala moc 

k početí potomka a mimo 

svůj čas porodila, protože 

měla za věrného toho, kdo 

dal slib. 

 12 Pročež z jednoho, a to z 

již odumřelého, byli zplo-

zeni mnozí, ‚počtem jako 

hvězdy nebeské a jako je 

nespočetný písek na břehu 

mořském‘. 

Židům 11:11—12 B21 

Truel – Gawlikovi 
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Kdo z vás je nejvíc 

společenský? 

Sam: Určitě Sára, nejslo-

žitější věc na lockdownu 

bylo to, že Sára nezvlá-

dá nedostatek sociální 

interakce 

Sára: Asi já, kluci trochu 

žijou ve svým 

vlastním světě 

Tobiáš: Tyjo… 

Sára nebo Sa-

muel 

 

Čím společně 

trávíte čas? 

Sam: Většinou 

asi provokováním/

škádlením 

Sára: Drbáním rodičů 

Tobiáš: Prakticky ničím, 

každej si děláme svoje 

 

Kdo je nejvíc ukecaný? 

Sam: Sára 

Sára: Asi já nebo Gawiál 

(Sam), ale hodně záleží 

na tématu 

Tobiáš: SÁRA 

 

Mají sourozenci nějaké 

zlozvyky? 

Sam: Tobek někdy ujíždí 

na mobilu, Sára si dlou-

be pupínky u zrcadla 

Sára: Nó, asi jsou to 

takové ty drobnosti, že 

třeba Tobík se hodně 

nechává unést realitou 

internetu a Samuel chy-

tá za slovo 

Tobiáš: Prohrál jsem! a 

17 

 

Kdo z vás tráví nejvíc 

času na mobilu/

počítači? 

Sam: Asi Tobek nebo já 

Sára: Nejvíc asi Tobík a 

pak já (na telefonu) 

Tobiáš: Asi Samuel, ale 

ne za účelem zábavy, ale 

spíš programuje, dělá 

projekty a tvoří věci do 

3D tiskárny 

 

Kdo toho nejvíc sní? 

Sam: Tobek určitě 

Sára: Určitě Tobík, 

vždycky byl hroznej 

jedlík 

Tobiáš: JÁ 

 

Kdo je nejpaličatější? 

Sam: To nevím, ale já to 

nebudu 

Sára: My všichni, máme 

to v rodině 

Tobiáš: Asi všichni na-

stejno 

 

Čím chtěli 

být souro-

zenci, když 

byli malí? 

Sam: Tobek 

youtuberem a 

Sára ani ne-

vím, ale asi 

něčím, kde by 

pracovala se zvířatama 

Sára: Samuel lego desig-

nerem a Tobík každej 

den něčím jiným 

Tobiáš: Když si vzpome-

nu na obrázky, které 

kreslili, tak Samuel asi 

hasičem a Sára chtěla 

pracovat v zoo, se zvířa-

tama  

 

Něco na závěr?  

Sam: Prohrál jsem  

Sára: Sice se hádáme ale 

nedovedu si představit, 

že bych bydlela v pokoji 

sama 

Tobiáš: Skilleti jsou su-

per! 

Svátek 
 

Dnes má svátek 
Otakar. 

Hádanka 
 

Jsem ze dřeva a 
papíru, spálit mne 

však nejde. Kdo jsem?  
  
 

Odpovědi vhazujte 
podepsané do obálky 

na nástěnce.  
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Vtip 
 

Hitler: „Dnes jsem 
snídal nad válečnou 

mapou, a neuvěříte, co 
se stalo... Podrobil jsem 
si Československo!“ 

Citát dne 

„I když má někdo ty 
nejčernější úmysly, 

co může udělat, pokud mu 
jeho chování opětuješ 

laskavostí?“  
(Marcus Aurelius, 
římský císař) 

Kdo je kdo? 

Nejspeciálnější hádanka 
tohoto Teen Campu. 
Vyhrabali jsme pravěké 
fotografie vedoucích a 
účastníků Teen Campu 
(díky patří Šímovi). 
Otázka je, kdo je kdo? 

Sranda koutek 

1 

PROGRAM DNE 

• 8:20 Budíček 

• 8:30 Modlitební 

• 9:00 Snídaně 

• 9:45 Nástup 

• 10:00 Workshopy 

• 12:30 Oběd 

• 13:00 Stolní hry 

• 14:00 Setkání 

ohledně Šesté 

• 14:30 Nástup 

• 14:45 Semináře 

• 16:00 Svačina 

• 16:15 Sporty / 

zmrzlinová párty 

• 18:00 Večeře 

• 19:00 Modlitební 

za večer 

• 19:30 Večerní 

program 

• 22:00 Čajovna, 

noční víření, 

večerní chvály a 

modlitby 

• Prodloužená  

večerka 

Rozhovor s kazatelem – Honza Adamec 
Co ti lidé nejčastěji 

říkají, že je tvoje nej-

lepší vlastnost? 

Já si myslím, že lidi mají 

rádi mojí organizova-

nost, ale kdo mě zná líp 

ví, že v mnoha věcech 

jsem hodně neorganizo-

vanej. 

 

Čím rád trávíš čas? 

Moc rád trávím čas s 

lidma (hodiny povídá-

ním a tak) a to mi dává 

velký smysl. Mám hod-

ně rád knížky a filmy 

(Terry Pratchett, příběhy 

co mají hloubku). 

 

Jaký sport máš nejrad-

ši? 

Mám hodně rád jízdu na 

kole, ale úplně nemám 

rád týmové sporty, pro-

tože mám pocit, že to 

lidem kazím (jinak práci 

v týmu mám ale rád). 

 

Toužíš po tom cestovat? 

Miluju cestování a 

opravdu jsem navštívil 

velkou část světa a dou-

fám, že toho navštívím 

co nejvíc. Hrozně mě 

baví objevovat místní 

kulturu, žít jako jeden z 

místních, ztrácet se v 

MHD a jíst místní jídlo. 

Kdybys mohl ze dne na 

den umět hrát na něja-

ký nástroj, na jaký by 

to bylo? 

Kytara (akustická). 

 

Kdybys mohl jít s kým-

koliv na večeři, s kým 

bys šel?  

Určitě bych chtěl jít na 

večeři s Lukášem On-

dráčkem, C. S. Lewisem, 

Billy Grahamem a Ko-

menským. Ale jinak 

dělám to, že když chci jít 

s někým na večeři, tak 

ho prostě pozvu (v rám-

ci Čech už mám taková 

„splněná přání“). 

 

Co bys na sobě změnil, 

kdybys mohl? 

Asi bych chtěl být spor-

tovnější typ a chtěl bych 

mít větší pořádek ve 

věcech (to spíš). 

 

Myslíš si, že jsi spíš 

spontánní člověk, nebo 

musíš mít všechno 

naplánované? 

Mně plánování pomáhá 

být efektivní, ale je pro 

mě dovolená, když plá-

novat nemusím (takže 

plánuju max 24 hodin 

dopředu) 

 

Něco na závěr? 

Už jste slyšeli o festivalu 

Na Výšinách? 
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7. den 

°C 14 

Semináře 
Fungování ženského 
těla a antikoncepce 
– Johanka Ondráčková 

(klučičí verze menstru-
ačního semináře :-) ) 

Jak funguje menstruační 
cyklus? Patří k němu jen 
pravidelné měsíční krvá-
cení a nervy v kýblu, 
nebo jde o něco víc? 
Povíme si o superschop-
nostech, které žena má 
díky hormonům, a o 
kterých se moc neví. 
Existuje nějaká antikon-
cepce, která nenarušuje 
hormonální rovnováhu 
ženského těla, jaké na 
rozdíl od kondomu není 
při pohlavním styku 
vůbec cítit? 

Na závěr bude možné 
prohlédnout si různé 
menstruační pomůcky. 
 

Naplnění Duchem 
svatým + uzdravení 
– Jáchym Rykl 

Třešnička na dortu nebo 
nezbytná součást života 
křesťana? Věřím, že na 
mém semináři na tuto 
otázku společně najde-
me odpověď. Jsem pře-
svědčený, že Bůh má pro 
každého poklad, velikou 
truhlici plnou darů, 
zázraků a zážitků s Ním. 
A věřím, že si tuhle 
truhlici nechce nechat 
pro sebe, ale opravdu 
nám ji dal a zve nás, 
abychom si z ní brali. 
Zaměříme se speciálně 
na 2 věci - Naplnění 
neboli křest Duchem 
Svatým a uzdravování. 
Chtěl bych s Vámi sdílet 

jak osobní zkušenost, tak 
zkušenosti jiných křesťa-
nů a celé to zasadit do 
biblického kontextu. 
Pokud nejsi pokřtěný 
Duchem Svatým a chtěl 
by ses o tom dozvědět 
více, doraž. Pokud už 
pokřtěný jsi, ale toužíš 
zažít víc a posunout se v 
uzdravování nebo dal-
ších darech Ducha, do-
raž. Věřím, že budeš 
povzbuzený/á.  
 

Jak se zorientovat 
ve 21. století 
– Radka Novotná 

Pojďme se spolu zamys-
let v dnešní „postafa-
ktické“ době, na čem 
opravdu záleží, když se 
nabízí tolik možností a 
cest, kterými je možné 
jít. Je opravdu možné 
milovat ty, se kterými 
nesouhlasíme a kteří 
zastávají úplně jiné ná-
zory? Pojďme se společ-
ně dotknout témat, která 
teď řeší v podstatě „celý 
svět“.. Jak reagovat na 
často vyhrocené diskuse 
např. o očkování–
neočkování a udržet si 
zdravý rozum a nad-
hled? Kde jsme v tom já, 
jako Kristovec, který 
tvrdí, že zná Pravdu? Jak 
v tom všem najít Ježíše?  
 

Hereze – Ondra Neužil 

Z dnešního pohledu 
vypadá tok dějin jako 
jednoznačný a přímoča-
rý vývoj. V podobném 
duchu vnímáme i vývoj 
křesťanství. Máme pocit, 

že všichni křesťané v 
historii věřili tomu sa-
mému. Možná že žádné 
období v dějinách křes-
ťanství nerozporuje toto 
přesvědčení více než 
první staletí našeho 
letopočtu. Právě v této 
době se vedly rozsáhlé 
teologické debaty o nej-
zásadnějších bodech 
víry, například ohledně 
božství Ježíše Krista či 
ohledně Trojice. Na 
tomto semináři se bude-
me zabývat těmi názory, 
které byli označeny za 
nesprávné - nebyly ofici-
ální církvi uznány. A byť 
se zdají vzdálené, možná 
že s některými jste se 
setkali i vy.  
 

Hranice hříchu, aneb 
kam až můžu zajít 
– Šimon Ondráček 

Pokládáš si někdy otáz-
ku, co ještě hřích je a co 
naopak už ne? Co ještě 
můžu, a co už nemůžu? 
Kde je mezi tím hranice 
a jak to můžu poznat? A 
jestli by se ta hranice 
dala v nějaké situaci 
posunout? Pokud si 
odpověděl/a kladně, tak 
neváhej přijít, popovídá-
me si o tom, jak to je, jak 
to vidí Boží Slovo a Bůh 
sám. Otázky jsou vítané, 
klidně si je předem při-
prav.  
 

Macramé (drhání) 2 
– Míla Černá 

Pokračování včerejšího 
semináře. 

Jídelníček 
 

Snídaně: Raut 
Svačina: Ovoce 

Oběd: Gulášovka, nudle s 
mákem 

Svačina: Chléb, paštika, 
zelenina 

Večeře: Kuřecí řízek, 
brambory, kyselá okurka 

Dezert: Nanuk   

Zeptali jsme se vás, 
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sobota 28. 8. 2021 

Boží přítomnost při 

shromáždění. 

Ema D. 

My jsme si nejvíc užili 

deskovky. 

Kryštof a spol. 

Čas s lidmi a Bohem a 

večerní programy. 

 Marek Haup. 

Divadelní workshop. Je 

tam skvělá vedoucí 

(Pája Bláhová, pozn. 

redakce) a fajn lidi. 

 Mája H. 

Workshopy Honzy 

Adamce, volejbal a oba 

JQovy semináře. 

Michal M.  

Večerní chvály a to jak 

Bůh jednal. 

Tomáš C. 

Večerní programy a 

povídání si s lidma. 

Klára S. 

Ringo bylo dobrý. 

Debbie G.  

Svátek 
 

Dnes má svátek 
Augustýn. 

co jste si tady na TC zatím nejvíc užili. Toto jsou některé z vašich odpovědí: 

Narozeninová přání – Jáchym B. 
Zrzku, zrzku, 

přeji ti, ať nedostaneš přes tlamku, 

ať odoláš světa tlaku,  

od rána až do soumraku,  

ať Kristus ti pánem je,  

ať víš, že tě bezpodmínečně miluje! 

Jiřík 

Vše nej Jáchyme, jsme rádi za tvoje 

vtipné blbosti, kterými obohacuješ náš 

jinak celkem nudný život :)) 

Rejčl 

Přeji ti, ať se máš skvěle a ať začneš 

posilovat i nohyhihhi. 

Ančička 

Jáchyme! Dnešní den, narozdíl od 

těch ostatních, je opravdu tvůj! Tak si 

ho užij, buď požehnán a prosimtebe, 

nech se Bohem proměňovat! 

Míša 

Vážený pane Jáchyme, rychlé bezpro-

blémové dospívání, ať máš kolem 

sebe inspirativní lidi a sám seš pro ně 

inspirací! 

Pája 

Dlouhovlasý Jáchyme, skvěle pohazu-

ješ hřívou. Všechno nejlepší a ať je ten 

další rok plný super zážitků (sauna a 

tak) :)  

Máří 

Jak se daří sportu 
Páteční fotbalové zápasy 

(dopolední i odpolední) 

se odehrávaly na pod-

máčeném terénu, a tak 

bylo fotbalové krásy k 

vidění minimum. Za 

zmínění stojí gólová 

hlavička Jana Podstaty, 

která skončila ve vinglu. 

Jediným, kdo si dokázal 

udržet 100% nasazení a 

nadšení pro hru, byl 

Adam Hovorka, který v 

největším dešti jako 

jediný ze Sportovního 

workshopu „pro mlad-

ší“ trénoval venku, za-

tímco zbytek jeho 

workshopu v teple po-

koje sledoval inspirativ-

ní film pro sportovce. Za 

to bych mu rád vysekl 

poklonu! 

Honza 
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Vtip 
 

Přijde exekutor k bytu 
a zazvoní. Z bytu se 
ozve: „Nejsme doma.“ 
Exekutor: „No, teď už 

nejste.“ 

Citát dne 

„Život se podobá zápa-
su. Musíš pevně stát a 
bez zakolísání přijímat 
nečekané rány.“ 
(Marcus Aurelius) 

Sranda koutek 

1 

PROGRAM DNE 

• 7:50 Budíček 

• 8:00 Modlitební 

• 8:30 Snídaně 

• 9:45 Nástup (již 

sbaleno) 

• 12:00 Odjezd 

Svědectví, povzbuzení, co se ti líbilo... 
Byl tu fajnově cítit 

Boží Duch. 

 

Nejhezčí zážitky jsou 

pro mě z chval, když 

se za mě modlili lidi a 

taky bylo fajn noční 

víření. Karol 

 

Večerní chvály :) 

 

Uvědomila jsem si, že 

Bůh je vždy se mnou 

kamkoliv jdu. 

 

Nejvíc se mi líbila 

večerka. 

 

Požehnaní lidé a nej-

lepší divadelní 

workshop! 

 

Semináře, večerní 

chvály, skupinka. 

 

Poznala jsem hodně 

nových lidí. ♥ Skvělé 

chvály! Úžasný čas s 

Bohem… Díky. 

Bůh se mě mocně 

dotýkal, měl jsem 

problém se udržet na 

nohou. Bůh mi poslal 

po někom slovo, co 

mě velice ovlivnilo. 

 

Děkuji Karol, Patriko-

vi, Sofii, Emě atd. za 

skvělý Camp, mám 

vás strašně ráda. 

 

Lidi, o které jsem se 

stresoval, jak to tu 

zvládnou, to !zvládli! 

A bylo to prý moc fajn 

♥ 

 

Vůbec jsem cítila, že 

se mě Bůh dotýkal. A  

jsem strašně ráda za 

program. 

 

Dlouhodobě jsem se 

modlila na chvalách, 

aby měl silnou víru. 

Postupně jsem si vši-

mla jeho modliteb a 

chválení večer. 

Bůh mi ukázal na co 

se mám soustředit 

upcoming rok. 

 

Skvělá Boží přítom-

nost!! =) 

 

Udělal jsem životní 

rozhodnutí a přijal 

jsem dar proroctví. 

 

Jakože Bůh se skrze 

mě někoho dotkl !! 

 

Bůh se dotkl mých 

nohou. Adam 

 

Bylo mi špatně celý 

den, ale přál jsem si 

být na večerním pro-

gramu. I když jsem 

přicházel na program 

s mírnou únavou, v 

jeho průběhu to 

všechno opadlo. 

Amen. 

 

Dotklo se mě kázání 

Miloše. 

TC Daily 
Neděle 29. 8. 2021 

8. den 

Židům 11,1  

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



Poděkování těm, kteří nám přispěli nebo nás podpořili 
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8. den 

°C 16 

… pokračování svědectví 
Bůh upevnil moje 

nedávný uzdravení z 

méněcennosti a sebe-

nenávisti. 

 

Bůh tu ke mně hodně 

mluvil a dal mi novou 

motivaci. 

 

Nechce se mi odsud. 

Jsou tu super lidi. A 

taky skvělý worksho-

py. :) 

 

Odinstalace her a soc. 

sítí. 

 

Těším se na další 

shromáždění a čas s 

Bohem. Bůh se mě na 

T.C. dotkl. 

 

Užil jsem si TC a cejtil 

jsem, jak mě 

pochalid 

(pozn. redakce:  poslední 

slovo se nám nepodařilo 

rozluštit) 

Děkuji Vám všem. ♥ 

 

Šla jsem do chatky,  a 

protože mi bylo skoro 

celý den blbě, nedoká-

zala jsem jít tak rych-

le, jak bych si přála. 

Napadla mě myšlenka 

i pro tebe: Nezvládáš 

to? Tak prostě zpo-

mal! Není důležité, 

jak rychle tam dojdeš, 

ale jestli tam vůbec 

dojdeš. 

Co si budem, pracovat 

každý den a každý 

večer na počítači není 

nic, co by se většině z 

vás chtělo zrovna na 

Teen Campu dělat. 

My to děláme rádi a 

občas, když si večer 

pouštíme soundtrack 

z Vaiany (Moany), si 

to i užíváme.  

Nebýt ale vaší podpo-

ry a toho, že sem tam 

někdo zahlásí, že ča-

sopis doopravdy čte a 

že se mu to líbí (třeba 

i „letos obzvlášť“), 

nebylo by to vončo. 

Tímto bychom tedy s 

Kubou chtěli poděko-

vat pár lidem, na kte-

ré jsem si zrovna 

vzpomněla. Jmenovitě 

jsou to: Míla Kačírek, 

Pavel a David Bukáč-

kovi, Michal Braha, 

Luky Ondráček , 

Dáňa Homolková, 

Ráchel Kouklíková a 

Dita. 

Pak jsou tady lidé, 

kteří do časopisu při-

spívali velmi zajíma-

vými věcmi: Tobiáš 

Heřmanský, Honza 

Chalupa, Anička Di-

višová a Tom Coufal. 

Nebýt jich, můžete se 

vsadit, že by náplň 

časopisu vůbec nebyla 

tak pestrá, jako jste se 

jí mohli dočkat. Díky 

vám všem ♥. 

Díky patří taky Kubo-

vi Homolkovi, který 

tu se mnou seděl a 

měl trpělivost, když 

jsem o půl jedné kres-

lila dorty, motýla ne-

bo menstruační kalí-

šek (ačkoliv to můj 

nápad fakt nebyl). Bez 

něj by to, vážený čte-

náři, vypadalo fakt 

strašně. 

Žurnalistice zdar a na 

Podzimkách nashle. 

Maruška,  

hlavní redaktorka 

Jídelníček 
 

Snídaně: Raut 
Svačina: Ovoce 

Oběd: Odjezdový balíček 
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neděle 29. 8. 2021 

Svátek 
 

Dnes má svátek 
Evelína. 

Co nás čeká? 

Sportu zdar 
Rád bych tímto pro-

střednictvím poděko-

val všem účastníkům, 

kteří se navzdory ne-

přízni počasí zúčastnili 

sportovních utkání. 

Nebyl to jen promoče-

ný trávník, který spor-

tovcům ztěžoval život, 

ale i studený písek na 

hřišti pro volejbal. Na 

Teen Campu je skvělé, 

že proti sobě na hřišti 

mohou nastoupit spor-

tovci „různých genera-

cí“ a svádět vzájemné 

souboje. Nejkrásnější 

okamžiky jsou nako-

nec ty, kdy malý obere 

velkého, mladší porazí 

staršího a frajer, který 

měl celou dobou ruce 

v kapsách, připraví 

gólovou šanci :)  Dou-

fám, že jste se u sportů 

na Teen Campu dobře 

bavili. Choďte poctivě 

na tělocvik, hýbejte se 

a těším se, že třeba už 

na Podzimkách znovu 

změříme síly :)  

Honza 

12. 9. Šestá 

7. 9. Porost 

8. 9. Dorost 

4.–5. 9. Festival Na Výšinách  

30. 9. Alfa pro mládež 

5. 9. Celosbor 

13. 9. Odrost 


