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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 
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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 

• 23:00 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.  


