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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 
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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 

• 14:00 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. 

TC Daily 
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6. den 

Židům 11,1  

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


