
„Jim, a to i mezi pohany, se Bůh 
rozhodl svěřit bohatství tohoto 
slavného tajemství: Kristus je ve 
vás! Ta naděje slávy!“ (Kol 1:27) 
Lidé ani církev pro svět nemusí být 
atraktivní, ale Kristus vždy je, ales-
poň těm, kteří mají dojít spásy. 

S Danem Hurtou, předsedou 
výboru KAM, jsme v roce 2009 
navštívili více než 40 staršovstev 
sborů z devíti denominací. Byla 
to zajímavá sonda do života čes-
ké církve. Cílem bylo informo-
vat sbory o tom, co KAM nabízí, 
získat zpětnou vazbu a přemýšlet 
o možnostech spolupráce.

Pro objektivní hodnocení či 
analýzu není tento vzorek dost 
velký, ale získal jsem následující 
mentální obraz: Naše církev je 
maličký ostrůvek uprostřed se-
kulární české společnosti, který 
je obehnaný zdí. Tuto zeď jsme 
vybudovali, aby nás chránila od 
světa. Žijeme si v ní poměrně 
svobodně, ale uzavřeně. Nicmé-
ně za touto „naší“ zdí se tyčí ještě 
vyšší zeď, zeď předsudků větši-
nové společnosti v naší zemi vůči 
církvi a křesťanství. Nabízí se 
otázka, co můžeme dělat pro to, 
abychom tyto zdi narušili? 

Věřím, že východisko ke stržení 
vnitřní zdi je v tom, aby každý 
z nás žil Koloským 1:27. Kristus 
je v nás! Nechme Ježíše, aby žil 
z nás a buďme aktivní v nava-
zování vztahů s našimi přáteli 
mimo církev. Jedno z největších 
Ježíšových přikázání přece není 
„Přežijte, dokud se nevrátím“, ale 
„Získávejte mi učedníky“.

Ta vnější zeď možná nikdy nebyla 
tak křehká. V souvislosti s krizí je 
mnoho lidí kolem nás otevřených 
evangeliu. Domnívám se, že lidem 
ani tolik nevadí obsah evangelia, 
ale spíše forma, jakou jej sděluje-
me. Našim cílem by nemělo být 
zalíbit se světu, ale srozumitelným 
způsobem (a to je naše největší 
bolest) ukázat na Krista a odstra-
ňovat všechny kulturní překážky, 
které by lidem mohly bránit. 

Pokud chceme vidět ovoce a růst 
naší církve, musíme hledat for-
my, které jsou pro naše nevěřící 
přátele atraktivní. Když se podí-
váme na naši zem z nadhledu, 
nejvíce ovoce vidíme skrze kurzy 
Alfa, Fusion pop-rockové pěvec-
ké sbory pro mládež, Exit kluby 
a Anglické kluby, tedy programy, 
které jsou postavené na osobní 
vztahové evangelizaci a postup-
ném vedení lidí k Bohu.

Největší výzvou je změna našeho 
myšlení. Vyjít z módu přežívání 
a mít vizi přesahující naše sbory 
a denominace. Získat co nejvíce 
lidí z našeho národa pro Ježíše 
a připravit prostředí pro Boží 
hnutí, za které se modlíme. 

Dušan Drabina
ředitel KAM
(napsáno pro Život víry)
      

Projekt výuky Etické výchovy jako doplňujícího vzděláva-
cího oboru na školách vnímáme jakou velkou příležitost. 
Přestože etiku nelze zaměňovat s křesťanstvím, její výuka by 
opět umožnila mezi mladými lidmi otevírat debatu o život-
ních hodnotách a morálních základech naší společnosti.

Vše začalo v roce 2006, kdy se otevřely dveře do České televize a vznikl 
první křesťanský pořad pro mládež nazvaný „EXIT316 aneb Zprávy ze 
Země“. Po odvysílání 43 dílů, jejichž sledovanost překročila 100,000 di-
váků týdně, požádala Česká televize KAM o výrobu druhé série, která se 
pod názvem „EXIT316 MISE“ vysílala ve školním roce 2008/9.

V roce 2008 byla Ministerstvu školství nabídnuta možnost využití první 
série EXITU316 na DVD nosičích. Celý projekt byl těsně před spuště-
ním zastaven jedním z náměstků kvůli náboženskému obsahu pořadu.

Etická výchova
do základních škol

• Navštívili jsme 5 měst – 
Opava, Kolín, Brno, Ústí 
nad Orlicí, Praha
• Na školách jsme oslovili 
přes 6000 studentů
• Na koncertě kapely DIZ-
MAS slyšelo, jasné a přímé 
evangelium o Ježíši Kristu 
přes 2000 studentů
• Po koncertě jsme rozdali 
500 Biblí
• Odpolední aktivity na-
vštívilo přes 500 studentů

To jsou suchá čísla. Ale EXIT 
Tour žije, dýchá, je plný Boží mi-
losti, zázraků a trvalého ovoce 
proměněných srdcí stovky stu-
dentů, které zůstává v církvích 
a mění duchovní atmosféru naší 
země. Této službě jsme se roz-
hodli věnovat ve speciální pří-
loze těchto novin (vnitřní list), 
kde se můžete na chvíli ponořit 
do zákulisí EXIT Tour, do všech 
našich radostí, úsměvů, srandy, 
ale i lopoty, dřiny, přemáhání 
a ranního vstávání. 

Podzimní 
EXit tour
2009

MŮŽE to FUnGovat, Mladí lidÉ
a SBoRový zPĚv…

Kdy jste v Havířově začali s Fusion a proč?  
Na to se dá odpovědět tak na třikrát. Takže nejdříve, již několik let 
před Fusion jsme dělali s několika mladými lidmi muziku, měli mož-
nost se učit na nástroje, hráli jsme s nimi písničky, které se jim líbily, 
a vzniklo seskupení, které si říkalo Ch4ever (Children forever), mělo 
i několik koncertů pro veřejnost. Ale nemělo potenciál absorbovat 
větší množství nových lidí, protože nešlo o sborový zpěv, ale o jed-
notlivce. Další krok nastal po multimediálním kempu v roce 2008, na 
kterém byl s námi i Terry s Hankou a na kterém jsme si odzkoušeli sbo-
rový zpěv ala Fusion, jsme se rozhodli, že chceme začít s Fusion v našem 
sboru. K tomu došlo v lednu 2009, kdy se začalo scházet asi 15-20 lidí, 
všichni havířovští z Ch4ever plus noví lidé z EXIT klubu a EXIT Tour. 
A nakonec Fusion nastartovalo naplno v březnu 2009 po koncertu pro 
školy, po němž začalo chodit cca 25 nových lidí a chodí dodnes...

A proč jsme s tím začali?
Hledali jsme takovou aktivitu, která by byla pro mladé lidi atraktiv-
ní, byla relevantní jejich zájmům, naplňovala jejich potřeby, a kam by 
chodili rádi a pravidelně. A Fusion toto splňuje velmi velmi!

Jak vlastně Fusion funguje? Jak vypadají vaše setkání a jaká 
je Tvoje role? 
Setkání mají svůj typický průběh, který se skládá z nějaké hry či se-
znamovací a sdílecí aktivity, pak se rozezpíváme a zkoušíme písně. 
Následuje malá „nápojová“ přestávka a horké křeslo. Prostor je i pro 
zamyšlení. A pak znovu nacvičujeme. Před začátkem zkouší kapela, 
po skončení je jídlo a několik workshopů.
Fusion má dvouúrovňové vedení - je zde „tým dospělých vedoucích“, 
kteří se starají o to, aby Fusion Fusionem byl i po 5 letech.  A pak 

S Milanem Szturcem jsme si povídali o Fusion – o tom, co to je, proč se mladým lidem líbí, co to stojí a co to 
přináší. Vlastně o tom, že Fusion je především příležitost poznat nové mladé lidi, přiblížit se k nim, vidět, jak 
přemýšlejí, jednají, čím žijí, jaké jsou jejich potřeby, a jít s nimi po jejich cestě. Pro ESK Havířov Fusion zname-
ná, že jsou tak trochu jiným sborem.  

funguje „organizační tým“ tvořený studenty, kteří mají rozdělené zod-
povědnosti za různé oblasti.

Moje role je vést tým dospělých vedoucích, koordinovat zkoušky ka-
pely s lidmi, kteří dirigují, také mám na starost organizaci workshopů. 
Sám také aranžuji a diriguji některé písně a zapojuji se do zamyšlení.

SEMináŘE na JaRo 2010
nabídka seminářů od března do května 2010
Seminář 9. -10. března 2010, Hotel 
KAM Malenovice, Petr Walach a Petr 
Machalec
CERTIFIKÁT VEDOUCÍHO 
KEMPU
Absolvováním tohoto semináře 
účastník získá certifikát Ministerstva 
školství pro vykonávání činnosti 
hlavního vedoucího tábora. 

15.-18.dubna 2010,
KC KAM Malenovice
CELOŽIVOTNÍ BIBLICKÉ VZDĚ-
LÁVÁNÍ: 20 000 mil nad obzorem 

Konference pro ablsoventy Stáže (více 
na www.staz.kam.cz/cbv.html)

30.dubna-1.květa 2010, KC KAM 
Malenovice, Don Christensen
BIBLICKÉ VEDENÍ OSOBNÍCH 
FINANCÍ A INVESTOVÁNÍ 
V DOBĚ KRIZE

Seminář 14. -15. května 2010, ELIM 
Písek, Dave Patty
TAJEMSTVÍ DUCHOVNÍHO 
RŮSTU – LIST KOLOSKÝM
V listu Koloským objevíme některé 

jedinečné pravdy, které nás postaví 
na cestu ke zralosti v Kristu. Podívá-
me se také na čtyři hlavní jedy, které 
přerušují růst, a co s nimi můžeme 
dělat, pokud chceme zakoušet vítěz-
ství v křesťanském životě.

Více informací a možnost přihlášení 
na semináře na webu http://seminare.
kam.cz. Přihláška je platná po zapla-
cení registračního poplatku 200 Kč. 

Těšíme se na Vaši účast.

BohEM zPŮSoBEnÉ hnUtí MEzi MladýMi lidMi, ktERÉ naJdE SvŮJ doMov v cíRkvi a PRoMĚŇUJE SPolEČnoSt

Nevzdali jsme se a vyjednali kompromis: EXIT316 se může na školách 
používat, ale Ministerstvo školství ho nebude propagovat ani doporu-
čovat. Po otištění inzerátu v Učitelských novinách si během pár týdnů 
sady objednalo cca 150 škol. 

 Od druhé poloviny roku 2008 se otevřela jiná cesta do škol, tzv. EXIT 
Tour. Cílem této akce je propagovat pořad EXIT316 na školách, po-
skytnout kvalitní přednášky křesťanských lektorů školám v rámci 
tzv. preventivních dnů, pomoci místním mládežím navázat vztahy 
se studenty ze středních škol v jejich městech a také pozvat studenty 
na evangelizační koncert americké skupiny DIZMAS. Každý půlrok 
proběhla EXIT Tour postupně v šesti městech, ve třech až pěti ško-
lách v každém z nich. Jedné střední škole byl vždy věnován jeden den.  
Koncertu se pokaždé účastnilo několik set místních mladých lidí.

Díky EXIT316 a dobrým vztahům na ministerstvu se KAM otevřela 
možnost podílet se na zavádění předmětu Etická výchova do škol. Při 

Etická výchova
do základních škol ... pokračování ze strany 1
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PŘES vidEo PRodUkci v USa
k MiSii vE východních ČEchách

Autumn Sutton – přátelé jí říkají Podzimka
Jasně si pamatuji na ten večer, kdy 
jsem si v mém sboru v USA všim-
la kamarádky, kterou jsem dlouho 
neviděla. Sedly jsme si a pochopi-
telně povídaly o tom, co se stalo za 
posledních pár let. Když se mne 
ptala, co dělám a co bych chtěla dě-
lat, řekla jsem jí, co mi Bůh polo-
žil na srdce. Zrovna jsem skončila 
stáž v jednom televizním studiu a 
chtěla jsem dělat něco kolem video 
produkce tak, abych mohla mít vliv 
na životy mladých lidí. V té chvíli 
se do našeho rozhovoru připojil 
její manžel a řekl: „Víš, zrovna jsem 
dostal email z České republiky od 
jednoho člověka, který hledá ně-
koho, kdo by přesně tohle dělal.“

Mojí první myšlenkou bylo, že 
Čechy jsou příliš daleko od mojí 
rodiny, ale řekla jsem si, že bych 
ráda věděla víc. Další den jsem se 
dozvěděla, že oblast Chicaga zrov-
na navštěvují Dave Patty a Dušan 
Drabina, a ještě ten večer jsem se 
s nimi setkala. O tři týdny pozdě-
ji už jsem byla v Čechách! Během 
jednoho měsíce jsem se připojila k 
týmu Exit316 a společně s ním na-
táčela a stříhala pilotní díl pořadu 
Exit316 – Zprávy ze Země. Netr-
valo dlouho a Pán Bůh mi ukázal, 
že to je místo, kde mne chce mít. 

Zanedlouho jsem se přestěhovala 
do Písku, kde jsem rok bydlela a 
soustředila se na střih videa pro 
paralelní kampaň Turbo 316. Bě-
hem toho roku mi Pán Bůh začal 
víc a víc pokládat na srdce jednot-
livé mladé lidi. Upřímně, myslím 

si, že si Pán Bůh použil videopro-
dukci, aby mne sem přivedl, ale 
používá si mladé lidi, abych tu 
zůstala. Po roce stráveném v Pís-
ku jsem se vrátila do USA (nako-
nec na dobu celých dvou let), kde 
jsem absolvovala misijní trénink a 
sháněla podporu, abych se mohla 
vrátit do Čech jako misionář na 
plný úvazek. 

Jsem tedy zpátky a pracuji s mláde-
ží v rámci BJB ve Vysokém Mýtě. 
Během léta se moje služba točí ko-
lem English campů. Během školní-
ho roku sloužím v rámci dorostu a 
mládeže v mém sboru ve Vysokém 
Mýtě a vedu skupinku biblického 
studia pro středoškolačky. 

Nedávno jsem se na této skupin-
ce bavila s jednou z dívek. Není 
křesťanka, ale má spoustu otázek. 

Tuhle za mnou přišla a byla z ně-
čeho úplně nadšená. Řekla mi: 
„Autumn, musím ti něco říct! 
Četla jsem si Bibli a uvědomila 
jsem si zajímavou věc! Uvědomi-
la jsem si, že Bůh ke mně mluví!“ 
Od té doby jsme spolu měly řadu 
rozhovorů a věřím, že každý den 
může vnímat Boha do větší hloub-
ky. Otázek je stále mnoho, ale Bůh 
v jejím životě pracuje. Dívám se na 
to trochu jakou maminka, která je 
těhotná, dítě ještě není na světě, ale 
je cítit, že roste. Je skvělé pozoro-
vat, jak Bůh pracuje v životech lidí 
a přitahuje je k sobě. 
 
V listopadu jsem seděla v jedné 
kavárně a dívala se z okna na Vác-
lavském náměstí, kde před 20 lety 
Česká republika nastoupila ces-
tu od komunismu k demokracii. 
Dnes už nejsou žádní teenageři, 

kteří by komunismus zažili.
Kultura se mění. 
Mladí lidé jsou jiní. 

Jedna z věcí, která se mi líbí na 
životě v Čechách je, že mladí lidé 
chtějí mluvit o tom, čemu věří. 
Když se v Americe snažíte sdílet 
svou víru, lidé nechtějí poslouchat. 
Mnoho lidí mi řeklo: „Budu se s 
tebou bavit o všem kromě politiky 
a náboženství.“ I když jsou Čechy 
zemí ateistickou, studenti jsou 
ochotní mluvit o tom, čemu věří, 
i když věří něčemu jinému. Jsem 
nadšená z toho, že mohu mí pří-
ležitost sdílet Kristovu lásku s čes-
kými studenty. Moje modlitba za 
Českou republiku je tato: 

„Aby se před jménem Ježíšovým 
sklonilo každé koleno – na nebi, 
na zemi i pod zemí - a každý ja-
zyk aby vyznával: Ježíš Kristus 
jest Pán.“ 
Filipským 2:10-11

Autumn „Podzimka“ Sutton 

Ministerstvu školství vznikla expertní skupina, kde má svého oficiál-
ního zástupce i Křesťanská akademie mladých.

Dne 16.12. podepsala ministryně školství nařízení, že od září 2010 
se zavádí nový doplňující předmět do rámcových vzdělávacích pro-
gramů základních škol Etická výchova, podle návrhu Mgr. Motyčky 
z Etického fóra ČR, který spolupracuje s KAM. Toto je významný 
mezník v celém procesu a otevírá řadu dveří pro křesťanské učitele 
ve školách.

Naší touhou a obrazem na horizontu, za kterým jdeme, je Bohem způ-
sobené hnutí mezi mladými lidmi. Školy jsou jich plné a každý mladý 
člověk zde stráví více než deset let života. Není jednoduché najít sem 
cestu, přesto Pán Bůh v poslední době do škol otevírá dveře. Buďme 
vytrvalí v modlitbách.

Dušan Drabina, ředitel KAM
 

Možnosti, které Speed 316 sborům nabízí:

SporTovní KeMpy
Sportovní kemp s angličtinou, kde trenéři a učitelé z USA zajistí atrak-
tivní formou zdokonalení ve vybraných sportech a angličtině. Velmi 
přirozenou formou, je do programu začleněno evangelium a možnost 
na něj různým způsobem reagovat. 

Multisportovní 3D kemp, kde se při různých sportech můžou mladí 
lidé dozvědět o Kristu. Skupina velmi kvalitních trenérů a vedoucích 
zajistí program, kterého se svými mládežníky můžete zúčastnit – tím 
je zajištěna úroveň osobních vztahů a také možnost odzkoušet si, zda 
sportovní kemp je ten správný nástroj pro váš sbor. Termíny těchto 
kempů jsou 3. – 10. 7. 2010 a 31. 7. – 7. 8. 2010.

outdoorový Ko kemp znamená 2 až 7 dnů v prostředí, kde mobily 
nezvoní, čas plyne jinak, starosti zůstanou v údolí, a tak Bůh může pro-
mlouvat k člověku „hlasitěji“. Pro skupiny 8 – 16 lidí, kde mohou být 
i úplní začátečníci, zajistí naši průvodci kompletní program při přecho-
du vybraných hor. Skvělé jako následný program k jiným evangelizač-
ním aktivitám vašeho sboru (English camp, Exit club…)

3D ligA
Jedná se o dlouhodobý turnaj 4 až 10 týmů ve vybraném sportu (fotbal, 
florbal…) Proč 3D? Chceme vidět, že se každý z účastníků rozvíjí v ob-
lastech Duše, Ducha a těla. Každý tým je vedený kapitánem, který žije 
s Kristem a svou víru sdílí se svými spoluhráči. Mezi jednotlivými zá-
pasy a také na zakončení ligy zní jasné poselství o Kristu. Chceme vidět 
vznikající 3D skupinky a hráče zapojené do mládeže a místního sboru. 
3D liga má jarní a podzimní ročník a může navazovat na případné další 
aktivity jako turnaje, víkendy, kempy.

Naší velkou potřebou je najít partnerské církve pro podporu myšlenky 
misie skrze sport.

Více informací:
http://speed316.kam.cz 

SPEEd 316 naBíRá 
RychloSt

Dle průzkumů jsou dvě třetiny lidí v ČR ateisté a také dvě 
třetiny českého národa mají rádi sport – tak tomu říkám 
výzva a příležitost. Chceme být tam, kde jsou lidé a srozu-
mitelným způsobem jim předávat dobrou zprávu o Ježíši.  
Sport vnímáme jako prostředek k růstu osobnosti, rozvo-
ji charakteru, týmové spolupráci, k sdílení křesťanských 
a morálních hodnot. V projektu Speed 316 se zaměřujeme 
na rozvoj sportovních vedoucích. 
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pro koho je Fusion určen?
Pro mladé lidi ve věku 13 až 19 
let. Schází se nás v průměru 30-
35. A charakteristikou této party 
je potřeba neustále se bavit, poví-
dat si, smát se - a to i (a hlavně) 
během zkoušek :-)

Co všechno bylo potřeba, aby 
bylo možné s Fusion začít?  
Jako nezbytné předpoklady bych 

viděl, že vedení sboru musí tuto 
službu chtít, podporovat a „věřit 
na ni“. Sbor poskytne 2-3 lidi pro 
„Tým dospělých vedoucích“, kteří 
budou mít Fusion alespoň na 2-3 
roky jako hlavní službu. Je třeba 
také finanční podpora (priority 
sboru se musí odrážet v rozpoč-
tu sboru) a modlitební podpora. 
Nesmí chybět komunikace o Fu-
sion ve sboru.

MŮŽE to FUnGovat, Mladí lidÉ a SBoRový zPĚv…
... pokračování ze strany 1

S čím jsi do Fusion vstupoval 
a jak se tvé očekávání nebo
obavy naplnily?
S Fusionem jsme začali proto, že
jsme chtěli vidět nové mladé lidi.
Toto očekávání se splnilo, a víc
než to! Obavy? Jestli to dokážeme 
dlouhodobě „sami“ - tyhle obavy 
byly víceméně zbytečné, protože 
pokud se podaří zapojit mladé 
lidi do zodpovědností,

tak se to dá dobře zvládnout 
a navíc je to pak „jejich“...
Pro mne bylo celkem překvapení, 
že to vůbec může fungovat, pros-
tě „sborový zpěv“ a mladí lidé, to 
normálně úplně nejde dohroma-
dy, ale Fusion je tak trochu jiný 
sbor. No a pak mne asi příjemně 
překvapilo, že -náctiletí přijímají 
s vděčností někoho, kdo je třikrát 
starší než oni (tedy pokud nežiju 
v iluzi :-) a že člověk, kterému je 
46, může být touto generací ak-
ceptovatelný...

Co bylo zatím nejsilnějším 
zážitkem ve Fusion? 
Asi osobní proměna u některých 
lidí, když reagovali na výzvy 
v lasti morálky a duchovních 
hodnot a došlo k výrazné změně 
v jejich životě. Vidím v tom Boží 
jednání.

Jaké jsou nejsilnější hodnoty 
Fusion?
Komunita a vztahy, samozřejmě 
kreativita (dobrovolné tvořivosti 
a iniciativě se meze nekladou) 
a kultura. Také Kristus - nikoho 
nenutíme k víře, ale my vedoucí 
jsme křesťané a neskrýváme to, 
kým pro nás Ježíš je a že naše 

Narodil jsem se ve Vietnamu, kde skoro každý vyznává buddhistic-
ké náboženství. V 6 letech jsme se s rodinou přestěhovali do České 
republiky. Bydleli jsme v domku s českou rodinou se dvěmi dětmi v 
mém věku, se kterými jsem chodil do školy a trávil volný čas. Tato 
rodinka byla věřící a každý víkend chodili do kostela a brali mne s se-
bou. Tam jsem slyšel různé biblické příběhy o stvoření světa a o Ježíši. 
Přiznám se, že mě to tenkrát moc nezajímalo a chození do kostela mě 
totálně nebavilo. Konečně po 5. třídě jsem se dostal na jinou školu a 
taky jsme se přestěhovali. Už žádné chození do kostela. Jupí! Víkendy 
jsem trávil flákáním se s kamarády ze školy a tak podobně. 

Pomalu přicházela puberta a já Ježíše už odečetl z mého života. Dnes 
si říkám, že naštěstí On to samé neudělal mně. Začal ke mně promlou-
vat a já jsem si uvědomil, že tam nahoře fakt asi něco bude. Vzpomněl 
jsem si na ty různé příběhy z Bible a začal jsem nad tím trochu pře-
mýšlet. Trochu jsem se bál, že mě Bůh nějak potrestá kvůli tomu, že 
jsem se na Něho vykašlal. Proto jsem se raději modlil, abych si to u Něj 
napravil. Nejdřív to byly takové dětské modlitbičky, ale postupně jsem 
se modlil i za konkrétní věci a Bůh začal v mém životě jednat. I když 
jsem věděl, že Bůh existuje, stejně jsem si nepřipouštěl, že bych se měl 

SvĚdEctví z EnGliSh caMPU
JEŽíšE JSEM odEČEtl zE Života. on MĚ naštĚStí nE.

víťa a jeho příběh

služba ve Fusion vychází ze vzta-
hu s Kristem. A nerad bych zapo-
mněl na provázanost s místním 
společenstvím ESK. Lidé z ESK 
se za Fusion modlí. Pak existuje 
okruh žen, které se střídají v pří-
pravě občerstvení. Další dospělí 
jsou vedoucími workshopů, kde 
se studenti učí hrát na nástroje 
apod. Když jedeme na víkendov-
ku, jedou s námi manželské páry, 
které nám vaří, pomáhají s logis-
tikou, ozvučením… No a pak se 
studenti z Fusion dostávají do 
kontaktu s dalšími lidmi v rám-
ci dalších aktivit, jako jsou např. 
Elements apod.

Co může Fusion nabídnout 
nebo naopak vzít dnešním 
mladým lidem? 
Fusion je z velké části o vztazích, 
tak jako většina skupinových ak-
tivit. Jelikož stavíme na křesťan-
ských principech, přináší Fusion 
bezpečné prostředí z hlediska 
vztahů, morálních hodnot, po-
stoje k autoritám apod. Fusion 
ovšem také nabízí využití volné-
ho času způsobem, který baví, 
na kterém se mohou významně 
podílet a aktivně se zapojit, být 
„in“, tvořit… Může dát nové do-

vednosti a zkušenosti, které mo-
hou studentům pomoci objevit 
v sobě schopnosti, které mohou 
v budoucnu sami rozvíjet. 

A co může vzít?
Asi především čas.

Co může Fusion nabídnout 
nebo naopak vzít místnímu 
sboru? 
Fusion je jedinečná příležitost po-
znat nové mladé lidi, přiblížit se k 
nim, vidět, jak přemýšlejí, jednají, 
čím žijí, jaké jsou jejich potřeby. Je 
to také příležitost pomoci jim tyto 
potřeby naplňovat, jít s nimi po je-
jich cestě, sdílet s nimi část života, 
pomoci jim řešit jejich problémy, 
ukázat jim směr…

To samozřejmě bude stát čas 
a energii těch, kdo se touto ces-
tou vydají. Může to také zname-
nat vyrušení ze zažitých představ 
o tom, jak má vypadat služba 
mladým lidem. Někoho by mož-
ná při pozorování aktivity, jako je 
Fusion, napadlo: „Nikdy jsme to 
takhle nedělali…“ :-)

Děkujeme za rozhovor a přejeme 
ať se Vám daří i nadále.

řídit podle všech Jeho pravidel, protože bych si vůbec neužil života. 
Řekl jsem si tedy, že budu tak trochu křesťan. Budu se modlit a občas 
číst Bibli, ale žít si budu podle sebe. 

V 15ti letech jsme s kamarádem jeli na English camp. Z přihlášky jsme se 
dočetli, že tam budou večerní křesťanské programy. Něco jsem o Bohu vě-
děl, tak jsem byl připraven předstírat, že jsem vzorný křesťan, abych zapadl. 
Po příjezdu na camp jsem se rychle seznámil. Nejvíce mě fascinovali ti mla-
dí křesťané. Vtipkovali, bavili se, užívali si srandy, nebyli to žádní fanatici, a 
zároveň měli v srdcích Boha, který je vedl. To změnilo můj pohled na věřící 
lidi. Pro ně být křesťanem neznamenalo překážku, právě naopak. S některý-
mi jsem se hodně spřátelil a po campu mě pozvali na jejich sobotní setkání 
mládeže, kde se mluvilo o Bohu a Bibli. Každé mládežnické setkání mě po-
sunovalo ve víře. Zjistil jsem, co je pravda a co výmysly o Bohu. Modlil jsem 
se už ze srdce, Bůh mé prosby vyslýchal a stále jsem rostl ve víře.

Mé přijetí Boha do života nebylo okamžité. Mnohokrát jsem měl po-
chybnosti, ale dnes vím, že chce pro mě to nejlepší a nemusím se bát, 
že mě chce o něco ošidit. 

Po týdenním školení v rumun-
ských Karpatech v srpnu 2008 
pod vedením Ashley Dentona 
z Wilderness Ministry Institute 
(WMI) se sedmičlenná skupi-
na Čechů, nadšená pro službu 
skrze outdoor rozhodla převzít 
hodnoty a metodiku WMI a za-
hájit podobnou službu v České 
republice. KO - křesťanský out-
door chce připravovat průvod-
ce pro outdoorové aktivity tak, 
aby byli schopni přiblížit mladé 
lidi ke Kristu skrze evangelium 
v silných a bezpečných zážitcích. 
Věříme totiž, že stejně jako Pán 
Ježíš máme používat stvoření 
(„učebnu“ pod širým nebem) 
k prohloubení poznání Stvořite-
le a že outdoorové pobyty jsou 
speciální Boží nástroj pro osobní 
proměnu. 

Vyprávět by o tom mohli účast-
níci KO kempu, který proběhl 
v červenci 2009 na Velké Fatře. 
Lezení na dvacetimetrovou ská-
lu, sdílení obav, očekávání a ži-
votních příběhů, společné vaření, 
modlitby a ubytování ve stanech, 

BoŽí hlaS JE v tichU
PŘíRody SlyšEt lÉPE

chvíle ztišení o samotě, biblické 
vyučování zasazené do aktuál-
ního místa a situace a spoustu 
legrace zasáhlo srdce mladých 
křesťanů z Křesťanských Sborů 
a jejich kamarádů ve věku 13-17 
let. To všechno tato 16-ti členná 
skupina prožila během dne horo-
lezení v Beskydech, čtyřdenního 
putování na nejvyšší vrchol Velké 
Fatry a sjíždění řeky Moravice.

Velmi slibně vypadal také „ochut-
návkový“ KO víkend na chatě ve 
slovenské Kornici na začátku říj-
na. V rámci učednického progra-
mu Timoteus KO se 18 mladých 
vedoucích se srdcem pro službu 
skrze outdoor zúčastnilo zkrá-
cené verze KO kempu, kde měli 
možnost sami na sobě vyzkoušet 
metodické prvky KO. Po pěti-
denním školení WMI s Ashley 
Dentonem v únoru 2010 budou 
mít příležitost tyto prvky použít 
v roli vedoucích během tří čtyř-
denních KO kempů, které pobě-
ží souběžně na přelomu dubna 
a května 2010.

Jirka Málek

PoStŘEhy ÚČaStníkŮ akcí vzdĚlávání
víkendovky, semináře, misijiní pobyty…nikdy nevíš, skrze co tě pán Bůh promění

Timoteus Ko – Duchovní 
obnova
Nikdy jsem netušil, že za 24 
hodin se toho dá s Bohem to-
lik prožít. A myslím, že by to 
potvrdilo i všech 18 účastníků 
programu Timoteus KO. Naším 
plánem bylo zažít duchovní ob-
novení a novým způsobem se 
setkat s Bohem. Postupně jsme 
v samotě a tichu prošli úseky 
jako „výstup na horu“ (odložení 
břemen a starostí), „Boží svatost 
a svrchovanost“ (uvědomění 
si vlastní hříšnosti a Boží veli-
kosti), Kristus Spasitel, „Bože, 
jen Ty sám jsi dost“ (rozkoš jen 
v Bohu samotném) a „Bože, co 
pro mě máš“ (zmocnění do dal-
ších dnů). Jako oslavu toho, co 
pro nás náš Pán udělal a co jsme 
mohli během tohoto dne od Něj 
přijmout, jsme den půstu a mod-
liteb zakončili Večeří Páně a také 
pořádnou hostinou. Každý z nás 
pak spolu s žalmistou mohl pro-
žít: „Den ve Tvých nádvořích, 
Bože, je lepší, než tisíce jinde.“ 
(Ž 84:11).
    
Jirka Stanislav, tým KO

Seminář Stáže: Tajemství 
radostného života
V prosinci jsme na Stáži měli 
seminář s Davem Pattym - List  
Filipským, Tajemství radostného 
života. Bylo pro mě skvělé projít 
celou knihou a uvědomit si his-
toricko-kulturní kontext a  ituaci 
Pavla, kdy psal tento list do Filipi. 
Na semináři bylo Davem zmíně-
no mnoho podnětných myšlenek 
k přemýšlení o vlastním živo-
tě. Mohla jsem si uvědomit, jak 
snadno si nechám radost vzít, 

jaký vliv na mě v tom má mé 
okolí. Musela jsem si odpovědět 
na otázku: Kde vlastně čerpám 
radost? Často zapomínám, že se 
mám a můžu neustále radovat, 
protože jsem Boží dcera, a tento 
zdroj radosti mi nemůže nikdo 
vzít. Je pro mě obtížné si toto 
uvědomovat v situacích, které 
jsou pro mě těžké, ale pojmeno-
vat a uvědomit si to je první krok. 
:-)

Klára Bauerová, studentka Stáže

 
Misie v Srbsku
Jsem moc vděčná Pánu, že jsem 
v listopadu mohla navštívit Srb-
sko. Do této vzdálené země jsem 
zavítala společně s pěveckým 
sborem z Albrechtic u Českého 
Těšína. Navštívili jsme čtyři měs-
ta, jejichž obyvatelé byli převážně 
Slováci a v tamějších křesťanských 
sborech jsme posloužili písněmi 
z Vánoční kantáty „Zvěstujeme 
vám velkou radost“. 

 
Během čtyř dnů jsem mohla 
osobně poznat pět rodin a pře-
svědčit se, že tamní obyvatelé 
jsou velice přátelští. Bylo také 

zajímavé poznat život sborů, 
které jsme navštívili. Zjištění, že 
většinu členů sborů tvoří starší 
lidé, bylo pro mě moc smutné. 
Mladí lidé ve většině sborů vůbec 
nejsou. Často ani není nikdo, kdo 
by se práci s mladými lidmi vě-
noval. Zpívali jsme písně o světle 
a o radosti, ale na některých li-
dech bylo vidět, že radost nepro-
žívají a trápí se. V jedné rodině 
jsem se seznámila s dvacetiletým 
chlapcem. Na otázku co právě 
dělá, odpověděl, že pracuje v to-
várně na metly. A to ne proto, že 
by chtěl, ale nemá na vybranou. 
V Srbsku je 50% nezaměstnanost 
a mladí lidé nemají dostatek fi-
nancí, aby mohli studovat vysoké 
školy.
 

V jejich životě jim chybí jistota. 
Jak to musí být hrozné žít v to-
tální nejistotě, v nejistotě mate-
riální, ale i v nejistotě duchovní. 
Jsem proto ráda, že nezůstalo jen 
u zpívání, ale byla možnost s lid-
mi mluvit i osobně o Ježíši. Vě-
řím, že si Pán tuto službu použil 
a skrze písně či mluvené slovo se 
dotkl srdcí lidí.

Markéta Folwarczná, studentka 
Stáže

SRdcE StáŽiStŮ lzE zahlÉdnoUt i v PíSEMných PRacích
Pokud Vás zaujmou úryvky recenzí knih a integračních prácí našich letoš-
ních studentů Stáže a budete si chtít přečíst jejich úplné verze, navštivte 
http://staz.kam.cz/pisemneprace, kde jsou všechny práce k dispozici.

„Jak zvěstovat evangelium mladým v postmoderní době? V době, 
kdy lidé nestojí o jednotnou pravdu. Zajímavou formou jsou média 
a chceme-li nabídnout příběh, není lepšího prostředníka než filmu… 
Film nám nabízí příběh, o kterém se můžeme bavit. Mluvit hypotetic-
ky nad příběhem, který jsme viděli a ptát se na otázky, převést je na 
osobní otázky.“

Zuzka Vyvialová, IP - Postmoderní doba – film cesta k evangelizaci

 „O co víc je čisté srdce než čisté svědomí? Čisté svědomí mohou mít 
i nevěřící lidé, ale čisté srdce jen ti, kteří odevzdali svůj život Ježíši 

Kristu a nechávají se denně proměňovat k Božímu obrazu. Naše čistá 
srdce se promítnou do všech oblastí našich životů.“

Blanka Chytilová, IP – Čistota v dnešní době

„Dívka pochopila, že její cena není v tom, jak vypadá, jestli dosahuje 
parametrů chování, které je momentálně populární mezi vrstevníky. 
Její hodnota je v tom, že je vyvolenou nevěstou té nejmocnější a nej-
laskavější Osoby vesmíru, samotným Bohem.“

Beata Bobková, RK – Eva Evě

„Jeho metodou k získání světa nebyly žádné programy, semináře, klu-
by nebo masové evangelizace. Jeho metodou byli lidé!“   

Tadeas Haltof, RK – Mistrův plán zvěstování evangelia

„Televize, rádio, časopisy, knihy, rozhovory a internet mě neustále svá-
dějí k myšlenkám na sex. Na prvním místě se musím jasně a otevřeně 
zaměřit na osobní vztah s Bohem. A totéž chtít po svoji partnerce. Bu-
deme-li předně poslouchat oba, máme větší šanci ustát tlak tohoto světa 
a později si užívat daru, který pro nás Bůh připravil do manželství.“ ¨

Standa Cikalo, IP – Sex před svatbou

 „Mám pocit, že jako ženy žijeme v neustálém strachu a tlaku. Strachu 
odhalit svou krásu a tlaku okolí, že musíme být dokonalé, dokonale 
sloužit, dokonale se starat o svou rodinu, dokonale reprezentovat své-
ho manžela. Ale už nejednou jsem slyšela zpověď ženy, která říkala, 
že se jednoho rána podívala do zrcadla a Bůh jí otevřel oči. V odraze 
viděla někoho cizího. Byl to člověk unavený, ztrápený, starý…Kdy na-
posledy se cítila jako vrchol Božího stvoření? Zažila to vůbec někdy?“

Ivana Pavelková, IP – Církevní versus Boží žena

 „Ježíš nás na konci příběhu o milosrdném Samařanovi vybízí: „Jdi 
a jednej také tak.“ Co to konkrétně znamená pro mě, pro tebe v našem 
okolí? Mám možnost někde ve svém okolí někomu pomoci? Někomu 
projevit soucit? Zde vidíme, že existuje přímá souvislost mezi Boží lás-
kou a soucitem. Potřebujeme, aby motivem našeho jednání byla láska 
a soucit stejně jako tomu bylo u Ježíše. Chceme se od Ježíše učit a mít 
vzor v tom, jak postupoval ve své službě, jak budoval tým, jak vyučo-
val, ale měli bychom začít v tom, že budeme chtít mít za vzor Ježíšovo 
srdce a jeho charakter.“

Klára Bauerová, IP - Soucit

 „Před svým obrácením jsem byla katolička, a proto jsem si myslela, 
že křesťanský život spočívá v tom všechny zákony dodržet.  Jen mi 
moc nešlo na rozum, proč je Bible plná takových zbytečností. Časem 
jsem zjistila, že můj přístup byl špatný.  Bible je mnohem víc než 
soubor pravidel.“

Markéta Tichá, IP - Jak přiblížit Bibli mládeži 

„Jeden významný služebník s dětmi řekl, že církev, která otevře dveře 
“dopleným“ dětem s děravými kalhotami, bude mít od Pána velikou 
odměnu. Když dáváš těm, co ti nemohou dát nic nazpět, sám vlastník 
stáda na tisíci horách se postará o to, abys měl, co sám potřebuješ. 
Církve, kterým záleží na službě dětem a ve kterých se rodiny cítí vítá-
ny, rostou jak počtem, tak v Božím požehnání. Bůh posílá probuzení 
svým věrným každého věku. Je velká radost vidět mladé i staré přijí-
mat oheň probuzení!“

Markéta Folwarczná, IP – Buďme jako děti 

„Není nic, co bych mohla udělat, aby ho to přimělo milovat mě víc – 
nebo míň. Jeho láska ke mně není závislá na mně. Položil za mě svůj 
život, i když jsem si to vůbec nezasloužila – jak říká Pavel: „ještě když 
jsme byli hříšní“. [1] Jak zpívají Casting Crowns: „Ne kvůli tomu, kdo 
jsem já, ale kvůli tomu, co jsi udělal Ty. Ne kvůli tomu, co jsem udělal 
já, ale kvůli tomu, kdo jsi Ty.” [2]“

Alena Jersáková, IP – Znehodnocovači hodnoty

„…součástí Boží rodiny se nestanu tím, že se do ní narodím, že budu 
dobrý člověk, ale skrze následování Krista! Skrze Krista, pak může do-
cházet ke zkvalitnění vztahů v Boží rodině. Ale zároveň to neznamená, 
že máme utéct z rodiny, kde jsme, protože není věřící nebo protože 
máme vnitřní problémy. Když pochopíme, kdo jsme jako Boží rodi-
na, potom budeme moc žít a působit ve své vlastní rodině, v práci, 
ve škole a na jiných místech, ale jestliže se snažíme najít především 
materiální zabezpečení, tak svůj život ztrácíme.“ 

Viktor Jelínek, IP – Konfrontace v Boží rodině

„Máme-li spojené světy a tak skvělou příležitost nechat ostatní nahléd-
nout do naší víry přes Facebook, tak bychom to měli umět využívat. 
Ježíšova slova: „Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré 
skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“  mají s Facebookem roz-
šířené možnosti. Na Facebooku můžeme publikovat odkazy na kvalitní 
křesťanské weby, můžeme komentovat veřejné dění, vyjádřit vděčnost 
za věci, které přijímáme od Boha.

Jozef Štefančík, IP - Facebook

zPRávy zE vdĚlávání

Barnabáš a Timoteus - 
programy podpory růstu
V rámci podpory růstu (Barna-
báše a Timotea) jsme se rozhodli 
vždy jeden půlvíkend věnovat 
praktické duchovní obnově for-
mou jednodenního duchovního 
cvičení. Jde o setkání zaměřené 
na náš vztah s Pánem Ježíšem. 
Nechtěli jsme teoretizovat, ale 
strávit delší čas v rozjímání, 
na modlitbách, ve společných 
i osobních chvalách. 

Minulý měsíc jsme měli první 
dva tyto půlvíkendy. Pro některé 
to byla výzva strávit den na mod-
litbách (někteří i v půstu), ale na 
konci jsme si většina z nás uvě-
domovali, jak potřebný čas to pro 
nás byl. Zdá se, že když si člověk 
někdy udělá delší čas na mod-
litby a rozjímání někde v tichu 
a ústraní, je to jiná rovina naše-
ho vztahu s Bohem. V kontrastu 
s naším uspěchaným životním 
stylem je takový čas zastavení se 
časem obnovy, načerpání a čas-
tokrát i nalezením Boží vůle pro 
naše konkrétní situace. Jsem tedy 
moc rád, že jsme mohli v rámci 
našich programů tento čas mít 
a prožívat společenství nejen 
spolu navzájem, ale zejména s Je-
žíšem Kristem.
    
Vladimír Zeman, podpora růstu

ko JE ok! 

V rámci sportovní služby Speed 316 existuje KO (Křesťanský outdo-
or), který kromě outdorových kempů nabízí i výcvik průvodců pro 
misii skrze outdoor:

Timoteus Ko – jednoroční program zaměřený na získání základních 
dovedností pro misii skrze outdoor (4 akce + setkávání s osobním 
průvodcem). Tento program je určen pro všechny, kdo se chtějí do-
zvědět základy misie skrze outdoor nebo hledají, zda je to pro ně ta 
pravá služba Bohu

Certifikát Ko - ve spolupráci s WMI (www.wildernessministry.org) 
pořádáme dvouletý intenzivní program pro školení outdoorových ve-
doucích – po jeho absolvování se člověk stává průvodcem KO a je 
oprávněn a schopen samostatně organizovat akce KO ve svém sboru, 
případně se může zapojit do výcviku dalších

Specializace Stáže KAM na outdoor – kromě klasického programu 
stáže KAM je možné se účastnit akcí KO (zejména Timoteus KO)

Jednorázové akce – po domluvě můžeme zajistit základní výcvik v le-
zení na skalách nebo sjíždění řeky

MiSiE v ČEchách - kRok z cíRkvE

Pro více informací  o KAM navštivte

www.kam.cz

Chválíme Pána Boha za pro-
měňující konference pro muže 
a pro ženy, které mohly pro-
běhnout v lednu a také za to, 
že pro ŠVM a podporu růstu 
máme 15% z potřebných čes-
kých darů (293.000 Kč), které 
budou zčtyřnásobeny americ-
kou nadací. 

Prosíme Pána, aby každý účast-
ník misijního praktika mohl 
získat to, co pro něj Bůh při-
pravuje a aby si ho Bůh na mís-
tech, kde bude sloužit, používal 
v evangelizačních aktivitách 
místních společenství. 

ModlitEBní
PŘEdMĚty za 
vzdĚlávání

Na přelomu roku nás zastihla 
zpráva o tom, že nadace Grace 
Foundation, která již 12 let fi-
nančně podporuje stáž, je nuce-
na svou podporu ukončit. Je to 
pro nás impulsem k řadě změn. 
Jsme velmi vděčni, že může-
me dokončit tento rok Stáže 
bez významného finančního 
dopadu na studenty a učitele. 
Modlíme se, abychom zvládli 
úsporná opatření v celkové výši 
1.000.000 Kč. Prosíme o Boží 
moudrost pro vedení KAM 
a vzdělávání jak pokračovat 
v dalším školním roce za této 
nové situace. 

strana 2 strana 3



Exit Tour je o davech - davech 
studentů, kteří jsou zasaženi 
evangeliem, svědectvími, před-
náškami, hudbou. Ale hlavně je 
EXIT Tour o jménech, konkrét-
ních jménech studentů, se kte-
rými mohou mít mladí křesťané 
z místních sborů rozhovory, se 
kterými se můžou modlit a ně-
kdy i asistovat při porodu do no-
vého života.

Jednou z největších radostí to-
hoto tour je pro nás Lenka. Po-
znali jsme ji jako starého člověka 
a dneska jí můžeme říkat sestra, 
protože patří do naší Boží rodi-
ny. :-) Pojďme se tedy podívat na 
konkrétní příběh, konkrétní Len-
ky, pro kterou se stal Ježíš  V.I.P. 
jejího života.

leni, ty nejsi ze žádné ze škol, 
kde probíhal eXiT Tour v opa-
vě. Jak ses teda dostala k týmu 
eXiT Tour?

Dozvěděla jsem se o něm od Jir-
ky Folty, nevěděla jsem nic moc 
konkrétnějšího, snad jen to, že 
přijede skupina Dizmas, kterou 
jsem znala z loňského Tensingo-
vého festivalu. A přímo k hlavní-
mu štábu jsem se dostala tak, že 
jsem měla být pomocník týmu, 
a jelikož dojíždím 40 km denně, 
mělo být pro mě pohodlnější 
bydlet s nimi.

Jaké to bylo s nimi bydlet a pro-
žívat s nimi eXiT Tour?

První 2 hodiny jsem měla chuť 
vzít si tašku a prvním autobu-
sem jet domů. Exit team mi při-
šel jako skvělá parta, do které 
jsem se ale opravdu bála vtlačit. 
Všichni měli rozdělené funkce 
a úkoly a já pořádně nevěděla, co 
dělat. Ale potom, co jsem mluvi-
la s Janou a Radkem, už jsem si 
nepřipadala tak přebytečná. Zjis-
tila jsem, že jste úžasný sehraný 
tým a vůbec se nedivím, že mi 
spousta lidí záviděla to, že s vámi 
sdílím jednu budovu. Nezažila 
jsem u vás jedinou pomluvu, spíš 
naopak spoustu porozumění. Ta-
kovou úžasnou atmosféru jsem 
dlouho nezažila.

Ty jsi před eXiT Tourem nevě-
řila v Boha, že? v co jsi věřila?

Dá se říct, že jsem v Boha vě-
řila, jen jsem nebyla ochotná 
mu „Bůh“ říkat. Věřila jsem ne 
v něco, ale někoho, kdo je všude, 
ale ne každý ho může vidět. Sebe 
jsem mezi ty „nevidomé“ řadila 
taky.

Co tě vedlo k tomu začít pře-
mýšlet o Kristu? 

Přímo o Kristu jsem začala uva-
žovat až po tom, co jsem se do-
stala právě do Tensingu. Mívali 
jsme spoustu zajímavých debat 
a zamyšlení i o Kristu, takže asi 
tohle.

proč ses nakonec rozhodla při-
jmout Krista jako svého pána? 
Jak to probíhalo? Jaké jsi měla 
pocity?

K tomuto kroku jsem se schylo-
vala už dlouho. Ale měla jsem 
strach z toho, jak to mám udě-
lat, co mám vůbec udělat, jak to 
vezme okolí, atd. Bylo to zvláštní, 
ale i když mám problémy s kon-
verzací v angličtině, jednou jsem 
si povídala s LJem (člen skupiny 
Dizmas) a Davidem a najednou 
jsem jim rozuměla, jakoby mlu-
vili česky. Říkala jsem, že vím, že 
mi něco schází a LJ se mě zeptal, 

JEdEn z PŘíBĚhŮ 
jestli už jsem připravená přijmout 
Krista. Hodně zvláštní bylo, že 
LJ říkal modlitbu anglicky, Jany 
ji opakoval slovensky a já po něm 
česky. Vlastně jsem tuto vzácnou 
chvilku strávila se třemi muži a ani 
jeden z nich nebyl Čech. Ale něco 
nás přece jen spojovalo. 

Bylo to zvláštní. Najednou, jakoby 
mě zaplavilo teplo. Jak jsem klu-
kům říkala, předtím jsem cítila, 
že mám nějakou černou díru a ta 
jakoby se pomalu začala zaplňovat 
něčím příjemným. Pár minutek po 
tomto okamžiku začalo nádherně 
sněžit a David to komentoval tak, 
že mě Bůh přijal jako svou dceru a 
proto tak sněží. A tato věta mi asi 
bude znít v uších navždycky.

Jak toto rozhodnutí změnilo 
tvůj život? 

Od té doby beru dobré věci jako 
požehnání, ne jako samozřej-
most, a ty méně příjemné beru 
jako něco, co mě má poučit. Co 
mi nemá ublížit, ale co má být 
v budoucnu pro mé dobro. Sa-
mozřejmě se snažím vysílat to 
světlo i kolem sebe.

Jsi dále v kontaktu s nějakou církví 
nebo křesťany v opavě nebo jinde?

Jsem v kontaktu pouze s několika 
křesťany. Je to opravdu zvláštní, 
ale než jsem přijala Krista, měla 
jsem dojem, že je jich hrozně 
málo, ale teď… když nepočí-
tám Tensing a mé učitele, Jirku, 
Jarku a Radku, zjistila jsem, že 
jich mám pár i ve třídě, dokonce 
i v práci, navíc jsem se náhodou 
po dlouhé době setkala s kama-
rádkami, které jsem už dlouho 
neviděla a které jsou taky křes-
ťankami. K žádné církvi jsem se 
ale dosud nepřidala.

Ty jsi z nevěřící rodiny, viď. Jak 
to berou doma, že jsi uvěřila?

Mám-li být upřímná, ještě jsem to 
doma neřekla „na plnou hubu“. Ne-
dělalo mi problémy přiznat se před 
učiteli, kamarády, ale rodina… to je 
jiné kafe. Mamka je podle mě hleda-
jící, a to, že říká, že Bůh jí nikdy s ni-
čím nepomohl, je zřejmě důsledek 
toho, že se taky bojí ho přijmout. 
Ale jednou se mi přiznala, že by si 
náhodou chtěla přečíst Bibli. Když 
jsem jí ji během 10 sekund donesla, 
vůbec jí nepřišlo divné, odkud jsem 
ji vzala, dokonce i s návodem, jak ji 
má číst. Doufám, že jí trošku při-
vedu na jinou cestu. Už jsme spolu 
mluvily o tom, že v brzké době za-
jdeme do kostela, protože ji fascino-
vala jedna paní z práce. Je křesťanka 
a vidí na ní něco, co já jsem viděla 
na celém Exit týmu.

Určitě je mezi námi spousta 
lidí, kteří se za tebe modlí nebo 
by se chtěli modlit. Za co chceš, 
abychom se modlili? 

V první řadě bych jim chtěla po-
děkovat. Ani já na ně nezapomí-
nám. Nejlepší přání by bylo asi 
to, aby se modlili za to, abych se 
nikdy nepřestala modlit.

Díky moc za rozhovor, Leni.

EXit  tEaM  JE  PaRta

EXIT team je podle Lenky skvělá parta, která dobře funguje a má přes-
ně rozdělené úkoly. Ale kdo že to ta EXIT parta je? České osazenstvo 
tvoří David Říman, Daniela Rajcová, Milan Michalko, Boža Lach, Ra-
dek Vampola a Jana Müllerová. Pojďme se tedy podívat, jak podzimní 
EXIT Tour vnímali oni.

nA eXiT ToUrU SpolU TrávíTe ToliK čASU, že Si MUSíTe oB-
čAS léZT nA nervy. Měli JSTe něKDy pořáDnoU ponorKU?

Milan:  Pořádnou ponorku zatím ne. Já mám jen své auto  :-)

Boža: Já jsem byl celkem v poho, protože jsem nebyl stále s klukama 
z Dizmas a většinou jsem s nimi ani nespal :-)

David: Ponorka? Já bych přál každému člověku a především křesťano-
vi, aby mohl zažít práci v týmu EXIT Tour! Je to silný zážitek, velmi 
budující a i obtížné a nepříjemné situace mají vždy východisko, které 
buduje jednotlivce i celý tým!

Jana: Já jsem pro to vymyslela anglické slovo: overenglished :-)

práSKneš něJAKoU neřeST nA něKTeréHo Ze SpolU-
prACovníKů?   

Boža: Milan Michalko pije pivo. :-)

Milan:  Ne – když tak jen jemu samotnému.  :-) (pozn. autora - Tady 
se pozná starší sboru a duchovní mentor :-) )

JAKá BylA pro TeBe neJSilněJší CHvíle nA ToUr, KDy 
SiS řeKl, ToHle FAKT SToJí ZA To, Má To CenU?

David: Když za mnou přišly dvě dívky a zeptaly se mě, co se stane, 
když člověk uvěří v Ježíše a jak se to může stát.
 

Boža: No tak asi když se ptají na Ježíše. Měl jsem jeden rozhovor, kde 
se ten človíček otevřel úplně cizímu člověku. A asi když slyší evange-
lium na koncertě :-)

Jana: Když jsem se jeden večer bavila s Lenkou v Opavě a ona tvrdila, 
že je ateistka a za tři dny jsme se spolu modlily a zpívaly chvály. Když 
jsem se začala na koncertě v Brně bavit s kluky, co tam měli pivo a trá-
vu, a s jedním z nich, s Vencou, jsme se pak s Milanem modlili a dala 
jsem mu Bibli s věnováním. Když jsem si povídala o životě a Kristu 
s Jardou, když jsem strávila odpoledne s Ivetou v Brně a pořád jsme 
v kontaktu. Když jsem viděla stovky lidí, kteří se zaujetím poslouchali 
svědectví a evangelium na koncertě, když desítky děcek četly na after 
party Bibli… A těch když je asi tak tisíc…  

Máš něJAKoU veSeloU příHoDU Z ToUr?

Milan:V angličtině jsem si spletl slova svačina a had. (snack and snake :-) )

radek: Když jsem Dizmasákům vysvětloval, jak se zkouší alkohol 
v  rvi, tak jsem řekl „And they taste your blood“. (V překladu: A ochut-
návají vaši krev:-) )

Jana: Když jsem byla na setkání s ředitelkou jedné školy s Davidem 
a Danielou a paní ředitelka si myslela, že jsem jejich dítě. 

JAKoU Máš MoDliTeBní poTřeBU ve Tvé SlUžBě?

Boža: Umět utéct před hříchem, sehnat prostředky na službu a umět 
milovat Ježíše a lidi.

Milan: Abych ve všem viděl Boží moc a nebyl jen dobrým manažerem
 
David: Moudrost v rozhodování, aby důsledky každého rozhodnutí 
měly dalekosáhlý charakter pro budování Božího království. To ob-
divuji na Ježíši Kristu. A v této souvislosti být plný Ducha Svatého, 
naslouchat mu a nechat se jím vést.

Jana: Vidět probuzení. Kdyby ti někdo chtěl dát něco dobrého, co by to mělo být?

Milan: Pusu :-)

David: Kousek zajímavého exotického dřeva na výrobu střenek nožů, 
hodí se i nějaký paroh nebo kost, abych mohl občas večer relaxovat 
u pilníku.

Boža: No kdyby to bylo k jídlu, tak já rád tiramisu. Pokud něco prak-
tického, tak motorku. Pokud něco do pohody tak dva dny s mou man-
želkou na hotelu Lanterna :-)

Jana: Takové octové chipsy značky Walkers. Mňam, mňam, mňam.

Ti, kdo postřehli, že chybí odpo-
vědi Daniely Rajcové, si mohou 
připsat bod do bobříka všíma-
vosti a pro všechny může být 
útěchou, že vás za nedlouho čeká 
celý rozhovor věnovaný této ne-
obyčejné ženě.  To ovšem není 
vše o EXIT teamu. Speciálně pro 
KAM noviny se mi podařilo zís-
kat útržek z deníku jednoho ne-
jmenovaného exiťáka.

Milý deníčku, dneska jen stručný 
zápis.

5:20 – Vstávám. Bylo to zase 
šílené. A to už jsem ten budík 
posunula o deset minut. Hlavně 
nepřemýšlet, vstát se a začít fun-
govat.

6:00 Vyrážíme k autům. Áááááá. 
To je kosa, já už nechci podzim-
ní tour, to se to nemůže dělat 
jen na jaře. Kdyby aspoň někdo 
vymyslel předehřívání aut, to je 
vždycky taková kosa, když tam 
nasedneme a začne to topit, když 
už jsme skoro u školy.

6:20 Jsme u školy. Radek funguje 
skvěle, zase jsme tu přesně. Po-
mocníci z místních církví už tu 
čekají.

6:30 Komunikuji se školníkem. 
Dneska je to moc milý pán, za-
jistí nám i místnost na snídani 
a stůl pro přednášku angličtiny. 
Kluci už nosí aparaturu. Jé, mně 
už se tak nechce zpátky do té 
zimy. Poprosím Radka, ať mi tu 
hodí dotazníky a pozvánky a pů-
jdu radši počítat.

7:00 Kafe. Potřebuji kafe nebo se 
snad dneska nenastartuju. Uva-
řím i ostatním klukům, potěší 

je to. Dizmasáci zvučí. Jak já už 
se těším, že si po tour zajdu do 
divadla, na nějakou vážnou hud-
bu, hlavně tichou. Radši najdu 
preventistu a půjdu zkontrolovat, 
jestli jsou připravené třídy na 
přednášky.

7:50 Modlitba. Dáváme vše do 
Božích rukou. Prosíme o sílu a 
milost pro dnešní den. Je to tak 
fajn se ráno ztišit a začít tím den.

8:00 Vpouštíme studenty do tě-
locvičny. Startuje se, všichni jsme 
nadšení, když vidíme stovky no-
vých tváří. Boža s Davidem uvá-
dí, kluci hrají songy. Jsem trochu 
nervózní, protože tu nemám 
všechny lektory.

8:45 Uf. Lektoři jsou tady, všich-
ni jsou připraveni ve třídách. 
Ještě jednou je všechny oběhnu a 
zkontroluju, jestli něco nepotře-
bují a běžím do tělocvičny. Budu 
překládat přednášku angličtiny.

10:30 Angličtina byla super. Hry 
v pohodě, ale hlavně v diskusní 
skupince jsem byla s Jakem a do-

stali jsme se až k tomu, že jim 
říkal své svědectví. Byla to tako-
vá hodně přemýšlivá skupinka, 
v hovoru jsme šli dost hluboko 
a to mám ráda. Rychle oběhnu 
lektory. Další angličtinu nepře-
kládám, ale přijdu aspoň na dis-
kuze. Zařídím mezi tím potvrze-
ní o přednášce pro Graumanny. 

13:00 Ukončení v tělocvičně. 
Děcka jsou úplně uvolněné, je 
to super vidět ten rozdíl oproti 
ránu.

13:30 Musíme zamknout tělo-
cvičnu a rychle se naobědvat, do 
14:15 musí být vyklizená tělo-
cvična.
 
14:30 Opouštíme školu. Nikdo 
v autě nemluví. Po příjezdu do 
církve všichni míří rovnou do 
postele. Za půl hodiny musíme 
vstávat.

15:45 A zase nastartovat tělo. To 
je za trest. Kdyby aspoň hodinka 
odpočinku mohla být. Ale nic se 
nedá dělat. Vstáváme a vyrážíme 
na čajovnu.

16:00 Super, v čajce je tak 30 
studentů ze škol. Iveta přišla, 
jak slíbila. Z dálky už mě vítá. Je 
fajn holka. Seznámím ji s někým 
z místní církve a pozvu na kon-
cert. Ta kdyby se obrátila, to by 
byla pecka. Teda bude :-)

19:00 Zase musíme všechny Diz-
masáky vytrhnout z rozhovorů. 
Guys, we are leaving. Po dvaceti 
minutách konečně odcházíme. 
Ještě jednou a podruhé a potřetí 
se se všemi loučíme. Kdyby vě-
děli, že strávíme další 2 hodiny 
v restauraci a večer máme ještě 
modlitební a organizační setkání, 
tak už by nás propustili.

20:00 Večeře. Všichni už jsou 
unavení. Občas nějaký vtip. Už 
mě to ani nebaví poslouchat, za-
čínám být overenglished.

21:30 Modlitební setkání. Baví-
me se o zázracích, které už Bůh 
na tour udělal. Je to super slyšet, 
jaké kdo měl rozhovory, že už je 
Rebecah zdravá, že se Jake mod-
lil s jednou holkou. Modlíme se 
spolu a zpíváme chvály.

22:30 Rychle se musím natlačit 
do sprchy, než tam někdo vleze. 
Pozdě. Musím počkat, je tam 
Sam. 15 lidí na jednu sprchu, je 
to síla. Asi se umyju ráno, ale ne, 
to bych nevstala, počkám. Můžu 
si mezitím něco přečíst do školy, 
v sobotu mám zkoušku. 
   
23:45 Nastavuju si budík na 5:20, 
dopisuju svůj deník a jdu spát.

Určitě čtete se zatajeným dechem. 
A to je dobře. Držte si klobouky, 
protože jedeme dál. 

z dEníkU EXiŤáka

Po EXit toUR PotoPa?

Co na eXiT Tour
DiTA FrAnTíKová, veDoUCí MláDeže KS v prAZe

Přinesl něco nového EXIT Tour na vaši mládež a do vašich sborů?
Možnost evangelizačně se zapojit a sloužit ve školách byla pro naše 
mládežníky skvělá.

Fungují u vás ve městě následné aktivity po eXiT Touru?
Následnou aktivitou byl English club, na který přišly 3 holky. S někte-
rými dalšími si naše překladatelky, které byly ve školách, píší a udržují 
kontakt, 3 mají zájem přijít někam mezi křesťany. Teď budou Vánoce, 
tak další aktivity potom. Máme nějakou facebookovou skupinu, kam 
někteří píší.

Máš nějaký příběh ty nebo tví mládežníci s nevěřícími během eXiT 
Tour nebo po?
Některé z výše uvedených dívek se hodně otevřely našim překladatel-
kám a mají zájem o další kontakty, to je super.

Jak se ti líbí služba eXiT Tour? 
Výborná. Místní sbor by nikdy nemohl takovou aktivitu suplovat. Je 
to skvělá příležitost udělat něco ve větším rozsahu nebo kvalitě nebo 
obojí. Naše mládež se může zapojit do funkčního programu a spo-
lečně můžeme oslovit nevěřící. Takže – užitečné, následováníhodné, 
jen tak dál! Příležitost k šíření Božího království na zemi, kde poměr 
vložené prostředky (práce, čas peníze) a benefity je velmi přiměřený.

DAn DoSTrAšil, pASTor JeDnoTy BrATrSKé v ÚSTí 
nAD orliCí.

nastartoval eXiT Tour něco nového u vás ve městě?
EXIT Tour nám otevřel spolupráci se středními školami, ve kterých 
převládala nedůvěra vůči církvím. Máme teď osobní vztahy s preven-
tisty na školách, kteří budou na svých školách využívat přednášky lek-
torů ACET. Moc nás potěšilo, že EXIT Tour podpořil i pan starosta, 
který zaplatil pronájem kulturního domu na koncert DIZMASu.

přinesl něco nového eXiT Tour na vaši mládež a do vašich sborů?
Pro nás se otevřela spolupráce s mládeží z katolické farnosti, která 
spolu s námi EXIT Tour pořádala. Dříve jsme pracovali úplně oddě-
leně a tohle byl náš první společný projekt od 80. let minulého století. 
Chvála Pánu.

Fungují u vás ve městě následné aktivity po eXiT Touru?
Po EXIT Touru jsme kvůli zájmu studentů ze škol museli změnit ter-
mín klubu EXIT z pátku na úterý, aby k nám mohli přijít i intráci. Měli 
jsme díky akci i nové hosty i na Díkůvzdání, dokonce z jedné školy 
přišla i paní učitelka. 

Začali k vám na mládeže a na různé akce chodit studenti z oslo-
vených škol?
Noví studenti se přidali k našemu klubu deskových her a přicháze-
jí i na mimořádné jednorázové akce. Vnímáme i větší zájem o Eng-
lish camp 2010. Je zřejmé, že máme lepší jméno i u rodičů studentů. 
S  ěkterými studenty jsme v kontaktu přes Facebook.

Jaký byl koncert kapely DiZMAS u vás ve městě?
Koncert byl „velký nářez“. Díky tomu, že členové DIZMASu přišli i na 
gymplácký ples, den před koncertem, byla to živá pozvánka. Navíc na 
koncert přijely skupiny z mládeží z okolních měst a vytvořila se skvělá 
atmosféra. Autogramiáda nebrala konce.

Jak se ti líbí služba eXiT Tour? 
EXIT Tour  stojí hodně práce a peněz, takže jsem byl zvědavý, jaký bude 
mít dopad. Byl jsem osobně velmi nadšený z nasazení českých i americ-
kých členů týmu i z lektorů, kteří přednášeli na školách. Je mi jasné, že 
kdo vede EXIT klub a nikde v jeho dosahu se EXIT Tour nekoná, tomu 
může připadat, že podpora EXIT klubů, jaká byla dříve (2 konference 
ročně), už není a že je v tom sám. Proto jsem uvítal, že se nově Boža sta-
rá o koučování vedoucích klubů a vedle toho Daniela s Janou prohánějí 
Dizmasáky po českých a moravských městech.  Jen tak dál!

Zatím jste nahlédli do světa Exit teamu. Když ale přijíždíme do města 
a máme modlitební setkání s místními církvemi, říkáme jim, že EXIT 
Tour není o nás, o našem týmu, ale o nich. My můžeme přijet a udě-
lat boom akci, upoutat pozornost stovky mladých, nadchnout, pozvat na 
koncert, rozdat Bible a říct evangelium, ale my zase za ten týden odjedeme 
a jim tam zůstanou davy hladovějících lidí, kteří potřebují vést ke Kristu. 
Jim teprve začíná ta dřina každodenní služby a výchova nových učedníků. 
A proto se pojďme podívat, co přinesl EXIT Tour do místních církví.

DAni, poDZiMní eXiT ToUr právě SKončil.
JAKý Je To poCiT? 

Tak pocity jsou samozřejmě smíšené. Jsem opravdu Bohu vděčná za 
možnost takový projekt v naší zemi realizovat. Když přemýšlím nad 
konkrétními studenty, které jsme během minulých týdnů potkali, tak 
mi plesá srdce. Jít do škol a organizovat program, za který se jako křes-
ťané nemusíme stydět a při tom i vedení školy je nadšeno a o studen-
tech ani nemluvím …. mi přináší velkou radost.

Ale nemůžu opomenout na ty neprospané noci, kdy jsme cestovali 
po celé republice, brzká rána, kdy jsme jeli do škol, abychom byli na 
program připraveni, a další nečekané a při tom i nepříjemné, stresové 
situace, za které jsme opravdu ráda, že už jsou za námi.

TenTo ToUr JSi převZAlA veDení SlUžBy? JAKé Bylo 
roZHoDování vSToUpiT Do role veDoUCíHo? JSi 
ráDA ZA To roZHoDnUTí A Co Ti To DAlo?

Rozhodnout se do role vedoucího projektu nebylo vůbec jednoduché.  
Milanu Michalkovi to trvalo cca 4 měsíce, aby mne „zlomil“.

Ale po dlouhých rozhovorech a rozhodování, jsem věděla, že mne Pán 
Bůh do této pozice volá. Pán mi dal pokoj a s tím i sílu to všechno 
zvládnout. I když pár krát jsem samozřejmě měla momenty, kdy jsme 
to chtěla vzdát a utéct někam opravdu daleko. 

Skrze tuto zkušenost jsem poznala zase trochu jiný rozměr víry. Uvě-
domila, jsem si, že opravdu na ničem jiném nezáleží než na Ježíši.  Ať 
nás někdo obdivuje či jde proti nám. Pán Bůh je pořád stejný a jeho 
plány nikdo nezmění. Jde jen o to danou situaci ustát a na místě, kde 
nás Pán postavil, s vírou a důvěrou překonat. Pan Bůh to tak často 
potvrdí svojí nadpřirozenou sílou a hlavně pokojem.

tRochU Jiný RozMĚR víRy
„NEJEN O NEPROSPANýCh NOCíCh A BRzKýCh RáNECh - ROzhOVOR S DANIElOU RAJCOVOU, MANAžERKOU EXIT TOUR“

Myslím, že teď už jsem vám odhalila skoro všechna zá-
koutí naší služby a zbývá už jen třešinka na dortu a to 
slibovaný rozhovor s neobyčejnou ženou, nadšenou 
služebnicí a pomazanou vedoucí, Danielou Rajcovou

 
v čeM Byl Jiný poDZiMní ToUr oproTi
ToMU JArníMU?

Každý EXIT Tour je jiný už proto, že vždy jsme v jiných městech a po-
každé pracujeme s jinými církvemi či denominacemi. Náš tým se také 
pokaždé odměňuje. Ale hlavní změnu jsem viděla, že církve si tento 
EXIT Tour projekt uměly převzít za své víc než v minulosti. Čemuž 
pomohlo to, že umíme s církvemi lépe komunikovat. Každá mládež, 
která je teď do EXIT Tour zapojená, musí projít evangelizačním tré-
ninkem, který má na starosti Bogdan Lach. Také si myslím, že i my 
máme více zkušeností. Takže jsme zase v organizaci o krok napřed.

Máš něJAKý příBěH, KTerý Tě HoDně ZASáHl?

Na automobilové škole v Brně, kde jsme pořádali EXIT Tour program 
pro 600 kluků, mne jedna paní učitelka zastavila a ptala se zvědavé 
otázky na to, jestli jsme křesťané atd. Komunikovala se mnou s velkým 
nadšením, protože se jí to, co děláme, velmi líbilo. Říkala, že právě 
takový (křesťanský) program studenti potřebují zažít. Byla nadšená z 
toho, že jsme křesťané. 

I když jsme vnímali silné útoky od toho zlého, Ježíš vždycky zvítězil.
Například mi v Ústí nad Orlicí ukradli mobil a pak za dva dny i počí-
tač. Po ohlášení krádeže na policii a modlitbách za toho člověka, který 
to udělal, s myšlenkami, co budu teď dělat, když jsem ztratila všechny 
informace a podklady k mé práci, se vše zázrakem našlo!

KDy SeS nA ToUr neJvíCe ZASMálA?

Naše heslo je „hlavně abychom si to užili“. Takže kdykoliv jsme i třeba 
ve stresové situaci, tak se tomu prostě smějeme, protože víme, že to 
prostě nezměníme. Máme prostě takový velmi „výjimečný“ dar a to je 
smát se i šíleným blbostem.  Takže se smějeme docela často. Děláme 
si legraci hlavně sami ze sebe, ale třeba i z lektorů, kteří před celou 
školou musí nafoukat balónek nosem. Což považuji za velmi pozitivní 
věc. To je taky proč se mi s EXIT Tour týmem moc dobře pracuje. 

JAK To vypADá S BUDoUCnoSTí eXiT ToUr?
 
Chystáme se na jarní EXT Tour po dalších českých městech. (zbytek 
vynechat, Tour na Slovensku a v Polsku zrušena) Teď se už také připra-
vujeme na dva dlouhodobé EXIT Tour, které by měly začít začátkem 
příštího školního roku. Vidíme, že Pán otvírá dveře i v mezinárodní 
oblasti.
 
KDyBy Ti něKDo CHTěl UDělAT rADoST A povZBUDiT 
Tě v Tvé SlUžBě, JAK By To Měl UDělAT?

Radost mi dělá každý, kdo se za službu EXIT Tour modlí. Někdy mám 
pocit, že křesťané vnímají EXIT Tour, jako projekt KAM. Vůbec ne-
chápou, že EXIT Tour je projekt, který má vliv na duchovní atmosféru 
celé země a hlavně vliv na naše středoškolské studenty, kteří se nachá-
zejí v jedinečném období jejich života, kdy přemýšlejí nad hodnotami 
a hledají smysl svého života.

nĚkolik FotEk z EXit toURU

více informací o eXiT Tour můžete dostávat pravidelně. pokud máte zájem se stát součásti služby eXiT Tour napište prosím na 
e-mailovou adresu exit316@kam.cz. rádi vám budeme posílat pravidelné informace a modlitební podněty. 

pokud vám pán Bůh dal na srdce, abyste finančně podpořili Danielu ve službě eXiT Tour, tak finanční dary můžete posílat na: 
19-9034550247/0100 vS: 7771328 

Co říci na závěr? Vrátím se na začátek a zakončím celý příspěvek větou z úvodu: EXIT Tour žije, dýchá, je plný Boží milosti, zázraků a trvalého 
ovoce. Tak a to je vše, přátelé. 

Za EXIT team Jana Müllerová

klíČovoU díRkoU – EXit tour PodziM 2009 klíČovoU díRkoU – EXit tour PodziM 2009

příloha strana 1 příloha strana 2


