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Vtip 
 

Přijde exekutor k bytu 
a zazvoní. Z bytu se 
ozve: „Nejsme doma.“ 
Exekutor: „No, teď už 

nejste.“ 

Citát dne 

„Život se podobá zápa-
su. Musíš pevně stát a 
bez zakolísání přijímat 
nečekané rány.“ 
(Marcus Aurelius) 

Sranda koutek 
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PROGRAM DNE 

• 7:50 Budíček 

• 8:00 Modlitební 

• 8:30 Snídaně 

• 9:45 Nástup (již 

sbaleno) 

• 12:00 Odjezd 

Svědectví, povzbuzení, co se ti líbilo... 
Byl tu fajnově cítit 

Boží Duch. 

 

Nejhezčí zážitky jsou 

pro mě z chval, když 

se za mě modlili lidi a 

taky bylo fajn noční 

víření. Karol 

 

Večerní chvály :) 

 

Uvědomila jsem si, že 

Bůh je vždy se mnou 

kamkoliv jdu. 

 

Nejvíc se mi líbila 

večerka. 

 

Požehnaní lidé a nej-

lepší divadelní 

workshop! 

 

Semináře, večerní 

chvály, skupinka. 

 

Poznala jsem hodně 

nových lidí. ♥ Skvělé 

chvály! Úžasný čas s 

Bohem… Díky. 

Bůh se mě mocně 

dotýkal, měl jsem 

problém se udržet na 

nohou. Bůh mi poslal 

po někom slovo, co 

mě velice ovlivnilo. 

 

Děkuji Karol, Patriko-

vi, Sofii, Emě atd. za 

skvělý Camp, mám 

vás strašně ráda. 

 

Lidi, o které jsem se 

stresoval, jak to tu 

zvládnou, to !zvládli! 

A bylo to prý moc fajn 

♥ 

 

Vůbec jsem cítila, že 

se mě Bůh dotýkal. A  

jsem strašně ráda za 

program. 

 

Dlouhodobě jsem se 

modlila na chvalách, 

aby měl silnou víru. 

Postupně jsem si vši-

mla jeho modliteb a 

chválení večer. 

Bůh mi ukázal na co 

se mám soustředit 

upcoming rok. 

 

Skvělá Boží přítom-

nost!! =) 

 

Udělal jsem životní 

rozhodnutí a přijal 

jsem dar proroctví. 

 

Jakože Bůh se skrze 

mě někoho dotkl !! 

 

Bůh se dotkl mých 

nohou. Adam 

 

Bylo mi špatně celý 

den, ale přál jsem si 

být na večerním pro-

gramu. I když jsem 

přicházel na program 

s mírnou únavou, v 

jeho průběhu to 

všechno opadlo. 

Amen. 

 

Dotklo se mě kázání 

Miloše. 
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8. den 

Židům 11,1  

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



Poděkování těm, kteří nám přispěli nebo nás podpořili 
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8. den 

°C 16 

… pokračování svědectví 
Bůh upevnil moje 

nedávný uzdravení z 

méněcennosti a sebe-

nenávisti. 

 

Bůh tu ke mně hodně 

mluvil a dal mi novou 

motivaci. 

 

Nechce se mi odsud. 

Jsou tu super lidi. A 

taky skvělý worksho-

py. :) 

 

Odinstalace her a soc. 

sítí. 

 

Těším se na další 

shromáždění a čas s 

Bohem. Bůh se mě na 

T.C. dotkl. 

 

Užil jsem si TC a cejtil 

jsem, jak mě 

pochalid 

(pozn. redakce:  poslední 

slovo se nám nepodařilo 

rozluštit) 

Děkuji Vám všem. ♥ 

 

Šla jsem do chatky,  a 

protože mi bylo skoro 

celý den blbě, nedoká-

zala jsem jít tak rych-

le, jak bych si přála. 

Napadla mě myšlenka 

i pro tebe: Nezvládáš 

to? Tak prostě zpo-

mal! Není důležité, 

jak rychle tam dojdeš, 

ale jestli tam vůbec 

dojdeš. 

Co si budem, pracovat 

každý den a každý 

večer na počítači není 

nic, co by se většině z 

vás chtělo zrovna na 

Teen Campu dělat. 

My to děláme rádi a 

občas, když si večer 

pouštíme soundtrack 

z Vaiany (Moany), si 

to i užíváme.  

Nebýt ale vaší podpo-

ry a toho, že sem tam 

někdo zahlásí, že ča-

sopis doopravdy čte a 

že se mu to líbí (třeba 

i „letos obzvlášť“), 

nebylo by to vončo. 

Tímto bychom tedy s 

Kubou chtěli poděko-

vat pár lidem, na kte-

ré jsem si zrovna 

vzpomněla. Jmenovitě 

jsou to: Míla Kačírek, 

Pavel a David Bukáč-

kovi, Michal Braha, 

Luky Ondráček , 

Dáňa Homolková, 

Ráchel Kouklíková a 

Dita. 

Pak jsou tady lidé, 

kteří do časopisu při-

spívali velmi zajíma-

vými věcmi: Tobiáš 

Heřmanský, Honza 

Chalupa, Anička Di-

višová a Tom Coufal. 

Nebýt jich, můžete se 

vsadit, že by náplň 

časopisu vůbec nebyla 

tak pestrá, jako jste se 

jí mohli dočkat. Díky 

vám všem ♥. 

Díky patří taky Kubo-

vi Homolkovi, který 

tu se mnou seděl a 

měl trpělivost, když 

jsem o půl jedné kres-

lila dorty, motýla ne-

bo menstruační kalí-

šek (ačkoliv to můj 

nápad fakt nebyl). Bez 

něj by to, vážený čte-

náři, vypadalo fakt 

strašně. 

Žurnalistice zdar a na 

Podzimkách nashle. 

Maruška,  

hlavní redaktorka 

Jídelníček 
 

Snídaně: Raut 
Svačina: Ovoce 

Oběd: Odjezdový balíček 
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Svátek 
 

Dnes má svátek 
Evelína. 

Co nás čeká? 

Sportu zdar 
Rád bych tímto pro-

střednictvím poděko-

val všem účastníkům, 

kteří se navzdory ne-

přízni počasí zúčastnili 

sportovních utkání. 

Nebyl to jen promoče-

ný trávník, který spor-

tovcům ztěžoval život, 

ale i studený písek na 

hřišti pro volejbal. Na 

Teen Campu je skvělé, 

že proti sobě na hřišti 

mohou nastoupit spor-

tovci „různých genera-

cí“ a svádět vzájemné 

souboje. Nejkrásnější 

okamžiky jsou nako-

nec ty, kdy malý obere 

velkého, mladší porazí 

staršího a frajer, který 

měl celou dobou ruce 

v kapsách, připraví 

gólovou šanci :)  Dou-

fám, že jste se u sportů 

na Teen Campu dobře 

bavili. Choďte poctivě 

na tělocvik, hýbejte se 

a těším se, že třeba už 

na Podzimkách znovu 

změříme síly :)  

Honza 

12. 9. Šestá 

7. 9. Porost 

8. 9. Dorost 

4.–5. 9. Festival Na Výšinách  

30. 9. Alfa pro mládež 

5. 9. Celosbor 

13. 9. Odrost 


