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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. 
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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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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.  


