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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 
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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 

• 13:15–13:30 

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. 
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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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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  


