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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 
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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 

Židům 11,1  

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


