
…z ovoce Ducha

Setkání zajišťuje přes třicet týmů. Celý přípravný týden se všichni dob-
rovolníci potkávali v jedné budově, společně slavili mše svaté, snídali,
obědvali, večeřeli, povídali si, poznávali se…
Zajímalo nás, co se o sobě za tu dobu navzájem dozvěděli, a tak jsme 
zástupce z různých týmů poprosili, aby nám představili některý jiný tým. 
Pro vás, čtenáře Kompotu, jsme vybrali ty nejzajímavější odpovědi:

Bar Barbar (očima Režie sobotní pouti)
Členové týmu Barbaru museli promyslet sortiment, který účastníkům 
nabídnou, a získat ho za dobré ceny, aby za dobré ceny mohli také pro-
dávat. Museli připravit celý prostor baru, aby se v něm účastníci cítili 
příjemně, a vybavit ho stoly, židlemi, nádobím, hrnečky… Během se-
tkání budou muset zajistit služby, aby v Barbaru stále někdo byl, stále 
tam hrála příjemná hudba a aby jim nikdy nic ze sortimentu nedošlo.

Centrum (očima Informací)
V týmu Centrum jsou samé legendy. Ať už je to Jenda Balík nebo třeba 
Majka Světničková, o které se vypráví, že její kytara je větším symbo-
lem Dnů mládeže než onen kříž, který putuje po setkáních v různých 
státech světa. 

Doprava (očima Liturgie)
Tým Doprava je velice užitečný, neboť bez něj bychom se nedokázali 
otočit za svou pravou rukou. Na našich silnicích platí pravidlo pravé 
ruky, chodci chodí po pravé části chodníku a auta jezdí po pravé 

Tak vítejte všichni ve 
Žďáru! A když říkám 
všichni, tak se sna-
žím představit si, jak 
roztodivná parta se 
tu vlastně sešla.
Určitě tady jsou ta-
koví, kteří si už teď 
po nějakém nepří-

jemném okamžiku nadávají, že se nechali 
přemluvit či dotlačit k takový blbosti jako jet 
sem do Žďáru! Vítejte a zkuste, moc prosím, 
dát týhle akci ještě nějakou šanci.
Určitě jsou tady takoví, kteří přijeli kvůli své 
holce či klukovi. Vítejte moc a aspoň trochu 
zkuste vnímat něco jiného, než jen tu svoji 
lásku. I když nepopírám, že je skvělá a jedi-
nečná.
Nebojte se, Bůh vám fandí, tak si ho taky tro-
chu všimněte. 
Na beton jsou mezi námi i ti, kteří přijeli, 
protože slyšeli od svých starších kamarádů 
o  hustým setkání v Táboře či loni v Madridu 
a jsou plni očekávání, jak to bude super.
Moc, moc vítejte a užívejte plnými doušky! 
Jen vás prosím: nezapomeňte, že náš Bůh 
je vynalézavý a má pro každého připravený 
dost netradiční repertoár, kterým nás chce 
oslovit. Tak se neupněte jen na své představy 
vytvořené vypravováním, ono to může mít 
pro vás Hospodin připravené úplně jinak.
No a samozřejmě moc vítejte i vy staří har-
covníci, kteří již víte, jak to na takovýchto
setkáních chodí, a víte, že to jsou chvíle, ve 
kterých se Bůh člověka opravdu dotýká. 
Díky, že jste přijeli a dovolte Pánu, aby vás 
ještě znova překvapil. On to umí!

Vítejte tedy všichni a ať je to pro nás čas spo-
lečný a požehnaný!

o. Tomáš Holub, generální sekretář ČBK

Plátek Celostátního setkání mládeže Žďár nad Sázavou 2012

ÚVODNÍK

VÍTEJTE!
REPORTÁŽ

KDO TO TU VŠECHNO PŘIPRAVIL?
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části silnice. Je proto nezpochybnitelné, že tento tým je opo-
rou veškerého našeho konání, neboť díky týmu Doprava se 
opravdu můžeme podívat a zatočit doprava.

Doprovázení biskupů a VIP (očima Centra)
Je to ulejvácká skupina. Během celého přípravného týdne ne-
mají do čeho píchnout, protože tu ještě nejsou biskupové ani 
VIP. Potom se budou vozit v autech 
v lepším oblečení, zasedat na čestná 
místa vedle těchto osobností a slíz-
nou smetánku. 

Hudba (očima Tisku)
Je to velmi důležitá skupinka, bez 
níž by na setkání nebyla hudba. 
V  přípravném týdnu jsme je sice 
slyšeli hrát, ale nikdy jsme je nevi-
děli, takže vlastně nevíme, jestli to 
třeba nepouští z nějakého přehrá-
vacího zařízení. Na mši taky nebyli 
vidět, když hráli, tudíž je tam určité podezření, že to nejsou 
oni sami, ale hraje playback. 

Informace (očima Sálistů)
Jsou to ti, kteří vám vždycky a za všech okolností poradí. 
Vždy jsou na pravém místě, aby vám pověděli to, co zrovna 
chcete, i to, co třeba vůbec nechcete, ale každopádně vědět 
potřebujete.

Pořadatelé (očima Výzdoby a propagace)
Jsou hodně důležití hlavně pro ženskou část účastníků s hor-
ším orientačním smyslem, protože je dovedou tam, kam chtě-
jí, a ne tam, kam nechtějí. Poznáme je podle trička s nápisem 
„Pořadatel“. 

Stánky (očima Výtvarných dílen)
V přípravném týdnu stánkaři vyhlížejí ideální lokace pro své 
stánky. Hledají taková místa, kde bude nejvíce lidí a kde se 

prodá nejvíce produktů. Jde jim o to, aby prodali ideálně 
všechno, co nabízejí.

Technické zabezpečení (očima Doprovázení biskupů 
a VIP)
Technici nám nejprve zajistili velice kvalitní internet. 
Ráno, když vypadly pojistky a my jsme si nemohli uva-

řit kafe, přišel technik, elektřinu 
nahodil a kafe bylo do dvou 
minut hotové.  Přímo na setká-
ní se pak technici budou starat, 
aby to, co v přípravném týdnu 
udělali, vydrželo funkční až do 
konce.

Tisk (očima Stavební skupinky)
Vyznačují se především tím, že 
tisknou. Tisknou veškeré tisko-
viny a noviny, které tady mů-
žeme číst. Hlavní náplní jejich 

práce je vymýšlení různých skandálů, které obohacují 
naše setkání.

Úklid (očima Režie)
Úklidová skupina se zabývá mnohými věcmi. Můžeme 
vypíchnout úklid toalet, především dámských (samo-
zřejmě i pánských, ale na ty dámské se klade veliký zře-
tel). Je to velice zdatný tým. Skládá se z dívek a chlapců, 
ti mají odlišné dispozice pro pořádek. Zatímco chlapci 
nepořádek vidí, dívky ho uklízí.

Stavbaři (očima Zdravotníků)
Ve skupince jsou kluci, kteří staví hlavní pódium, všech-
na důležitá menší pódia a stany. Jsou pro nás velice dů-
ležití, protože bez jejich bicepsů a tricepsů bychom to 
nezvládli. LuP

INFORMACE

ZDRAVOTNÍCI VARUJÍ!
INFORMACE

POŘADATELÉ UPOZORŇUJÍ!

INFORMACE

REDAKCE VYHLAŠUJE…

Milí účastníci Celostátního setkání mládeže!  Máme pro vás 
několik důležitých doporučení, o jejichž zachovávání vás 
prosíme:

1. Dodržujte pitný režim! Doporučujeme pít 3 – 4 l tekutin 
denně.
2. Noste pokrývku hlavy!
3. Dbejte na svou bezpečnost!

Najdete nás:
- ve zdravotnických stanech nalevo od hlavního pódia
- ve škole v areálu kláštera (na mapě, č. 3)
- na školách, kde jste ubytováni, je vám ráno v době snídaně 
a před večerkou k dispozici zdravotník školy

Zdravotníci jsou označeni bílým šátkem s červeným křížem.
Telefonní číslo na zdravotníky: 604 468 265 (nonstop služba)

Aby mohla organizace celého setkání na hlavním pro-
stranství proběhnout bez problémů, je třeba dodržovat 
následující pokyny:

1. Udržujte volné uličky mezi sektory.
2. Během programu se zdržujte pouze ve vašem sektoru.
3. Při přesunech po městech užívejte, prosím, přechodů 

pro chodce a chodníků.

Soutěž o nejlepší hlášku. Své hlášky posílejte formou 
SMS ve tvaru „CSM (mezera) HLASKA“ na číslo 
736 339 339.

!!!
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?
…

Petr Beneš je obchodním ředitelem ČSOB pojišťovny, sponzora 
CSM 2012. Zároveň reprezentoval Českou republiku v plážo-
vém volejbale na olympijských hrách v Londýně. „Nejvíce mě 
potěšila demonstrace základní olympijské myšlenky – přátelství 
mezi národy,“ sdělil nám.

Jak olympiádu ze sportovního hlediska hodnotíte?
Před olympiádou jsme si s Přemkem (Přemysl Kubala, spo-
luhráč – pozn. red.) řekli, že nemůžeme dopadnout špatně,
protože samotný fakt, že jsme se kvalifi kovali, byl velký 
úspěch. Přesto jsme chtěli v Londýně dosáhnout co nejlepší-
ho výsledku. Konečné 17. místo sice nemůžeme považovat za 
úspěch, ale odvezli jsme si z Londýna mimořádné sportovní 
i mimosportovní zážitky. Celkově máme z her velmi pozitivní 
dojem. 

Díky Vaší dlouhé kariéře už máte mnoho zkušeností a zá-
žitků. Přesto – zažil jste na olympiádě něco úplně nového?
Nejvíce mě potěšila demonstrace základní olympijské my-
šlenky – přátelství mezi národy. Viděl jsem v olympijské
vesnici, jak společně stolují v jídelně sportovci Iránu a USA 
nebo sportovci Izraele a Egypta. Muslimové, Židé, křesťané 
a  všichni si dohromady rozuměli. Domnívám se, že drti-
vá většina lidí na světě nevnímá rozdílná náboženství jako 
důvod ke konfl iktům. Na olympiádě jednoznačně vítězí přá-
telství nad nenávistí.

A co organizace her?
Za tu bych chtěl vyseknout Britům poklonu. Všechno per-
fektně fungovalo 
– od dopravy, přes 
bydlení až po stravu. 
Ale hlavně všichni 
lidé, organizátoři, 
vojáci a dobrovolníci 
byli neskutečně milí. 
I když třeba dodr-
žovali striktní pra-
vidla, tak vše řešili 
s úsměvem. Skvělí 
byli i obyčejní Lon-
dýňané v metru a na 
ulicích. Sportovcům 
se snažili maximálně 
pomáhat, radili, jak 
se kam dostaneme, 

povídali si s námi a fotili se. Tolik lásky, tolerance a las-
kavosti mezi úplně neznámými lidmi jsem nikdy nezažil.

Jak probíhá Vaše předzápasová příprava – především 
pak ta duševní? Necháváte si například před zápasem 
vždy chvilku jen pro sebe k nějaké osobní modlitbě 
nebo jakémusi duchovnímu „spočinutí“?
Jako věřícího člověka mě to samozřejmě trochu svádí 
k tomu se pomodlit, abych vyhrál zápas. Ale nikdy jsem 
se za vítězství v zápase nemodlil. Ani za to, abych třeba 
udělal zkoušku na vysoké škole. Bůh není automat na 
vítězství. Kromě jiných chvil se samozřejmě i před důle-
žitými životními zkouškami modlím, ale vždy za to, aby 
mi dal Bůh sílu prodat to, co umím, to, co jsem se naučil 
nebo natrénoval. Nic víc. A Bůh je takový formát, že mi 
dá občas i víc, než na co mám „nárok“.
Máte rodinu, práci, která Vás baví, u toho všeho ještě 
stihnete hrát volejbal na úrovni, o které se mnohým 
profesionálům nemůže zdát. Co je klíčem k Vašim 
úspěchům? Co byste mladým poradil?
Každý člověk dostane od Boha nějaké hřivny a je dobré, 
když se mu podaří ty hřivny co nejvíce využívat a roz-
množovat. Já se o to snažím. Ale více než úspěšný si přeji 
být v životě šťastný. A k tomu nezbytně nepotřebujete 
ani úspěchy ve sportu, ani vysoké postavení v práci nebo 
kupu dětí. Například mé sportovní výsledky jsou tomu, 
na kom mi nejvíce záleží, úplně ukradené. Nejdůležitěj-
ším předpokladem ke štěstí je milovat lidi a být milován 
lidmi, kteří jsou bezprostředně ve vašem nejbližším oko-
lí.

Celostátní setkání mládeže, kterému pojišťovna ČSOB 
výrazně pomohla, právě probíhá. Co byste mladým 
popřál? Co od setkání očekáváte?
Setkání mladých bych popřál hezké počasí, dobrou zá-
bavu a především přátelskou atmosféru prodchnutou 
vzájemnou láskou a porozuměním.

ROZHOVOR

PETR BENEŠ

NEJDŮLEŽITĚJŠÍM PŘEDPOKLADEM 
KE ŠTĚSTÍ JE LÁSKA K LIDEM

ppl
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KNIŽNÍ INZERCE

O RŮŽENCI S POCHOPENÍM

SIGNÁLY.CZ

…SE PŘICHYSTALY I NA TEBE

ZPRÁVY

PREZIDENT KLAUS ZDOLAL

SNĚŽKU. PO MŠI SI

DAL PAROHÁČE

Pohledy na růženec jsou rozmanité: někdo ho považuje za zbytečnost, jiný za nezbytnost 
a další o něm neví téměř nic. Právě nevědomost však může vést ke špatnému pochopení 
této modlitby.

Otec Jan Balík nabízí ve své knížce Objevit tajemství růžence různé způsoby a možnosti, 
jak se růženec modlit, osobní zkušenosti mladých i starších a také citace z apoštolského 
listu Jana Pavla II.

Toto spojení nevtíravě umožňuje ono objevení, které kniha předesílá už ve svém názvu. 
Nezpůsobuje nutkání modlit se růženec třikrát denně; „pouze“ pomáhá najít smysl této 
modlitby a ukazuje, kolik může znamenat i jediný Zdrávas.

hAn

I signály.cz se tento týden připravovaly na Celostátní 
setkání mládeže. Pro všechny účastníky připravily 
několik jedinečných doprovodných aktivit.
Celostátní setkání je v pořadí již třetí české setká-
ní celostátního charakteru, kterého se signály.cz 
aktivně účastní. Na signálním stánku se účastníci 
i  tentokrát mohou seznámit se signály.cz, registro-

vat se, či se nechat autori-
zovat. Stánek také nabízí 
příležitost k zastavení, 
popovídání, kouknutí na 
net (nebo k napsání něčeho zajíma-
vého třeba právě na signály), koupi 
různých fundraisingových předmě-

tů (například nových motivů triček či tílek, speciálních diá-
řů a cestovních zubních kartáčků) či k zapojení se do nějaké 
doplňkové aktivity. 
Jedinečnou aktivitou signály.cz na tomto setkání je GPS hra 
(něco na způsob geocachingu). Hra má celkem dvanáct sta-
novišť, které musí soutěžící podle zašifrovaných instrukcí ve 

Prezident Klaus slavil pouť ke svatému Vavřinci na Sněžce. Asi 
stovka českých poutníků vyrazila před osmou hodinou z Pece 
pod Sněžkou a na Slezské boudě se k nim připojil prezident 
Klaus se skupinou poutníků z Polska. Společně vystoupali na 

Žďáru vyhledat a zaznamenat. Správné odpovědi po-
stupují do slosování. Výherce získá chytrý telefon znač-
ky Samsung Galaxy. Další tři vylosovaní získají balíčky 
plné předmětů signály.cz. Hra začíná na našem stánku, 

kde jsou přichystá-
ny úvodní obálky 
s  instrukcemi. Sta-
čí jednoduše přijít 
a zapojit se.
Mimo hru se ve 
stánku signálů 
několikrát usku-
teční i workshop 
na výrobu náušnic 
a do programu se 

signály.cz zapojí také přednáškou o internetové bezpeč-
nosti. Přichystaná je i pozornost pro všechny naše nové 
uživatele. Nově zaregistrovaný či autorizovaný uživatel 
dostane na stánku speciální osvěžující koktejl v signál-
ních barvách. 
A mimo to všechno chystají signály.cz ještě jednu novin-
ku… kterou se už brzy dozvíte.
Doufáme, že i vy tomu dáte šťávu se signály.cz - těšíme 
se na vás. redakce signály.cz

vrchol Sněžky, kde se zúčastnili mše svaté sloužené krá-
lovéhradeckým biskupem Janem Vokálem.
Hned po mši spěchal pan prezident slavnostně otevřít 
nový pivovar na Luční boudě. Tam společně s manžel-
kou Livií a starším synem Václavem poobědval a ochut-
nal nové pivo s názvem Paroháč. „Pivo mi moc chutnalo. 
Je dobře, že se tady ti lidé tak 
moc snaží a zároveň tím ris-
kují. Kéž by sem přicházela 
spousta hostů,“ chválil prezi-
dent.        PJJ
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INFOGRAFIKA

PŘÍPRAVNÝ TÝM SE SKLÁDÁ

Z VÍCE NEŽ 750 BOŽÍCH DĚTÍ,
A TO JE KRÁSNÉ

Takzvaný přípravný tým je základním stavebním kame-
nem celého setkání mládeže ve Žďáru. Bez sehraného 
týmu lidí a zvláště těch, kteří pro setkání opravdu i dý-
chají, by akce takového rozměru zkrátka vůbec nebyla 
možná. Proto jsme přemýšleli, jak zdůraznit ochotu 
a  pomoc všech, kteří se na setkání nějakým způsobem 
podílí a zprostředkovávají je ostatním.
Výsledkem je tato infografi ka (tedy tak říkajíc moderní 
způsob, jak ztvárnit grafi cky přitažlivou formou zajíma-
vá data, která by v pouze psaném článku nevyzněla tak 
pestrobarevně), začínající slovy „více než 116 000 odpra-
covaných hodin“. Řekli byste, jedno jediné číslo, složené 
z šesti titěrných číslic. Víte ale, kolik práce dalo vykutat 
ho ze skal přípravného týmu? Bylo totiž nejprve nutné 
od vedoucích týmů zjistit, kolik hodin zabrala a zabere 
ještě během setkání práce jemu samotnému a pak kolik 
ostatním členům jeho týmu. Oslovovat více než 750 lidí 
a ptát se každého zvlášť by opravdu nebylo v silách týmu 
tiskové mluvčí o dvou až třech osobách.
Nakonec se ale z  35 vedoucích k milému překvapení 
podařilo vydolovat konkrétní čísla a hurá do sčítání – 
někdy odpovědi totiž zněly více jako úkoly z učebnice 
matematiky. 
   „Od ledna do dubna skoro každý pracovní den, poté 
každý den a nyní ještě víc,“ zazněla například jedna 
z odpovědí. I s tím jsme se ale dokázali poprat. Vyjma 
kněží, kteří nedokázali ani rámcově určit počet hodin 
(což u nich samozřejmě chápeme), jsme se - wait for it - 
dopočítali ke konečnému výsledku. Následující data jako 
počet připravujících, podíl mužů a žen, věk a další údaje 
se analyzovaly podstatně lépe, protože se vede centrální 
evidence všech přihlášených, ze které se dá vyčíst všeli-
cos. Bez ní by navíc nejspíše nastal neřízený chaos v celé 
přípravě i na samotném setkání.
 Stojící za pozornost vidům i slechům je pak údaj týkající 
se nejčastějších jmen. Zatímco v celorepublikové data-
bázi se Jan umisťuje dlouhodobě na předních příčkách, 
tedy obdobně s kluky z týmu, v infografi ce vítězná Marie 
se například v roce 2010 stala až 22. nejoblíbenějším žen-
ským jménem (dle údajů Českého statistického úřadu). 
Je tedy vidět jistý„biblický“ vliv na rodiče k pojmenování 

svých ratolestí podle význam-
ných křesťanských osobností. 
K tomu pouze dodáváme - jen 
tak dále, protože je krásné být 
Božím dítětem!

mai
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Upozorňujeme diváky, že následující pořad nevyjadřuje názory 
ředitele Sekce pro mládež ani žádného jiného velkého zvířete 
a že jakákoli podoba se skutečností je čistě žďárská.

Od našeho zvláštního dopisovatele z Pralesní republiky jsme 
dostali informaci o tom, že lev, král zvířat se rozhodl pro 
všechny pra-studenty středních pra-škol zavést pra-státní 
pra-maturity. Pra-žáci byli tímto rozhodnutím velmi znepo-
kojeni a dokonce ani pra-Brňáci z toho nebyli nadšeni a tak se 
rozhodli protestovat.
Lev jim ovšem vysvětlil, že on je tu to největší zvíře a ať se 
koukají přizpůsobit. Slon sice jemně pokašlával a velryba 
u toho vyprskla smíchy: „Lev a největší zvíře.“ Jenže lev věděl, 
že si na něj nikdo nedovolí a tak byly pra-státní pra-maturity 
zavedeny. Lev to vysvětlil jednoduše tím, že přece není mož-
né, aby například jeho děti neuměly létat, když to umí každý 
vrabec. V tu chvíli se přihlásil lenochod – sice hrozný lenoch, 

Fujtajxl! Tomu říkám totální pracovní nasazení! Od 
svého nástupu na Centrální recepci jsem si 
pořádně nevydechla! Kdykoliv přišel další 
účastník – a že chodili pořád a navíc ve 
skupinách – jsem musela bleskově po-
depisovat všelijaká potvrzení, infekce, 
dezinfekce a všechno. Jenže sotva jsem 
skončila s jedním papírem, hned tu byl 
další! A tak prosím celý den! Doufala jsem, že 
recepční půjdou taky někdy na oběd nebo aspoň na 
záchod a já budu mít minutu klid. Jenže oni se začali zrádně 

ale největší šplhoun – a řekl, že s králem zvířat souhlasí, 
protože je přece nepřijatelné, aby například dospělá žira-
fa neuměla šplhat, že je zkrátka třeba, aby se do soustavy 
vzdělávání vnesl už konečně jednou pořádek a… Chtěl 
sice ještě něco dodat, ale mezitím zase usnul.
Lev řekl, že je rád, že se jeho návrh těší všeobecnému 
souhlasu, a ustanovil komisi složenou z moudré sovy, 
chytré kmotry lišky a staré straky, která v mládí studovala 
Strakovu akademii, sice strašně kradla a všechno jí bylo 
ukradený, ale lítat v tom uměla perfektně a to lev ocenil. 
Komise vypracovala jednotné pra-testy a jednotný pra-
-systém hodnocení. Pra-maturity byly ze dvou předmětů 
a to šplhání a létání. Zkušební kolo dali u létání vypraco-
vat lišce a u šplhání sově. Liška tedy jako pra-maturitní 
pra-test létání stanovila přeskočit metrové křoví, protože 
sama moc létat neuměla, a sova také moc neuměla špl-
hat, tak její pra-test spočíval v přejití metrového klacku 
ve vodorovné poloze. Tak se stalo, že zkušební kolo i prv-
ní rok pra-státních pra-maturit dopadl jakž takž.
(pokračování příště)                P. Jarda Krajl

VEČERNÍČEK

O PRA - MATURITÁCH (1. DÍL)

DENÍČEK

STESKY JEDNÉ PROPISKY

střídat a jen mě nechali dřít bez přestávky. Proti tomu 
musí určitě být nějaký paragraf! Ale co máme my, oby-
čejné propisky, za práva? 
A večer, když se konečně Centrální recepce uzavřela, 
mě nechali ležet pod lavicí skoro bez inkoustu. Cítím se 

naprosto vypsaná, odepsaná!  Začínám chápat, co 
znamená rčení „žít život krátký, ale naplno“.  

Poznámka redakce: Stížnosti propisky se 
z Centrální recepce dostaly přes Národ-

ní syndikát psacích potřeb až k  mezi-
národní komisi v Bruselu. Zda se stane 
něco zásadního, je zatím ve hvězdách. 

Práva psacích potřeb se ale rozhodla pod-
pořit jistá hudební skupina a  svou myšlenku 

vyjádřila demonstrativně ve svém názvu Vypsaná fi Xa.   
             Anj
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Praha
ADCŽM Nazaret
praha.signaly.cz

Příchovice
IDCŽM Křižovatka

krizovatka.signaly.cz

Stará Ves
Diecézní středisko mládeže

dcm.doo.cz

Osová Bítýška
DCŽM MAMRE
brno.signaly.cz

Deštné v Orl. horách
DCŽM Vesmír

vesmir.signaly.cz

Ktiš
DCŽM

dcm.bcb.cz

Rajnochovice
ADCŽM Přístav
ado.cz/mladez

Za svůj krátký život stihla vychovat čty-
ři děti, léčit nemocné, založit v Jablon-
ném špitál pro chudé a pozvat na sever 
Čech dominikány. Zdislava z Lember-
ka, dcera pana Přibyslava z Křižanova, 
byla svatořečena v květnu roku 1995.

Svatá Zdislava se narodila kolem roku 
1220, tedy v době života sv. Anežky 
České. V sedmnácti letech se vdala 
za Havla z Markvartic; společně žili 

na hradě Lemberk v severních Čechách, kde se zasloužili 
o  hospodářský i duchovní rozkvět. Havel byl často pověřován 
diplomatickými úkoly, Zdislava tak v dobách jeho nepřítom-
nosti sama řídila hradní hospodářství. V dobách občanské 
války a vpádů Tatarů do Evropy to nebylo vůbec jednoduché 
-  rozmáhaly se neúroda, bída a hlad, rostl počet raněných. 
I  proto Zdislava založila špitál v Jablonném, kde se o nemoc-
né sama starala. 

O dětství sv. Zdislavy už je méně zpráv, část ho však jistě strá-
vila na rodinné tvrzi v Křižanově, který se nachází v těsné 
blízkosti Žďáru. Působení její rodiny se dá dobře vystopovat.

Přesně takhle nazval diecézní centra života mládeže 
kardinál Miloslav Vlk. Domy, jejichž zakladatelem je 
zpravidla diecézní biskup, jsou mladým lidem otevřeny 
celoročně. Je to místo setkávání, sdílení, motivace, ale 
také duchovního odpočinku a relaxace. V téměř rodin-
ném kruhu zde žije kněz s týmem mladých, kteří díky 
aktivnímu přístupu k víře a životu vůbec pomáhají svým 

vrstevníkům nalézt cestu k sobě i k Bohu. Pozvánky 
na vybrané akce jednotlivých center najdeš mimo 

jiné ve své brožuře účastníka od strany 125.
mp

Jednou ze stojících památek je třeba žďárský klášter, je-
hož založení inicioval právě pan Přibyslav. Dílo usku-
tečnili až jeho zeťové a postupující stavbu kláštera velmi 
podporovala Zdislavina sestra, která sem odešla žít spolu 
se svou matkou. Obě ženy jsou zde pochovány. Zdislavi-
ny ostatky byly dlouhou dobu v Jablonném, v roce 2006 
je však převzali z rukou biskupa Dominika Duky farníci 
ze Žďáru a okolí, 
takže se sv. Zdi-
slava vrátila aspoň 
symbolicky ke své 
rodině do žďárské 
baziliky.

Svatá Zdislava je 
patronkou rodin; 
ty zvlášť v po-
slední době moc-
nou přímluvkyni 
opravdu potřebu-
jí. I na její počest 
se ve Žďáru ka-
ždoročně koná 
Pouť rodin brněn-
ské diecéze, které 
se tuto sobotu 
společně zúčastníme.

hAn

KAM VE ŽĎÁŘE

NÁVRAT KŘIŽANOVSKÉ

SVĚTICE DOMŮ

INZERCE

LABORATOŘ CÍRKVE

BUDOUCNOSTI

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáře
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VTIPY

ZPRÁVY

NEJLÍNĚJŠÍ NÁROD JSOU MALŤANÉ, 
NĚMCI JSOU LÍNĚJŠÍ NEŽ ČEŠI

POČASÍ

STŘEDA 15. 8. 2012

„Vendy mě nechtěla pustit bez trička,“ stěžovala si tisková 
mluvčí CSM po příchodu do redakce. Členů tiskového týmu 
se zmocnilo zděšení. Že by jejich kolegyně chodila po Žďáře 
bez trička?!?
Ve snaze uvést celou věc na pravou míru pověřili soukromé-
ho detektiva Frcialda Serpentiniho, aby tiskovou mluvčí tajně 
sledoval. Výsledkem jeho pátrání bylo zjištění, že pokud tisko-
vá mluvčí zrovna nenosí tričko, má na sobě vždy košili nebo 
alespoň tílko. Dále Frcialdo vypátral, že si tisková mluvčí  již 

zakoupila jedenáct 
nových triček CSM. 
To bylo způsobeno 
jejími častými ces-
tami  kolem stánku, 
kde se tato trička 
prodávají. Vendy ji 
totiž nikdy nepustila 
bez trička.
Nyní tisková mluvčí 
tento stánek zdaleka 
bobchází. Na dva-
nácté tričko už totiž 
nemá…  

PJJ

JANICKOVY KACHNY

VEDOUCÍ STÁNKAŘŮ
NEPUSTILA TISKOVOU

MLUVČÍ BEZ TRIČKA

Jenda píše Ježíškovi: „Milý Ježíšku, 
mam malé kapesné a proto mi, pro-
sím, přines pod stromeček bubínek, 
trumpetu a pistoli na vodu. Dědeček 
mi dá peníze, abych nebubnoval, 
starší sestra mi dá peníze, abych ne-
troubil, a brácha mi dá peníze, abych 
po něm nestříkal vodou.“

Mezinárodní tým vědců sestavil žebříček států podle míry 
fyzické aktivity jejich obyvatel, do kterého zařadil 102 zemí 
světa. 
Hodnocení bylo jednoduché. Ten, kdo se věnuje méně než 
pětkrát týdně lehké námaze v délce třiceti minut nebo méně 
než třikrát týdně dvacetiminutové těžší námaze, byl ozna-
čen za „lenivého“.
Podle zpráv britské televize Channel 4 se na čele žebříčku 
ocitla Malta, která má mezi občany 71,9 procent lenivců. 
Druhé místo v žebříčku získalo jihoafrické Svazijsko. Na 
opačném konci žebříčku skončil Bangladéš s 4,7 procenty 
líných. 
Česká republika zaujala 66. místo s 25 procenty lenivých 
obyvatel a Německo 61. místo. Němci jsou tedy línější než 
Češi.                       PJJ

„Tak prozradíte nám
konečně jméno své-
ho komplice?“, ptá se 
soudce obžalovaného.
„Ne. Přece bych ne-
prásknul vlastního
bráchu!!!“

Turista přijde ke Genezaretskému jezeru, kde stojí 
malá bárka, která převáží turisty na druhou stranu. 
Zeptá se lodníka: „Promiňte, co stojí jízdné na dru-
hou stranu?“ 
Majitel bárky se na něho podívá a řekne: „Dvacet
liber.“ 
Turista se znovu ptá: „Není to trochu moc?“ 
„Vážený pane, to je jezero Genezaretské. Po tomto
jezeru chodil Kristus pěšky!“ 
Turista se usměje a řekne: „Není divu, při těch ce-
nách!“

Ranní teploty se budou pohybovat okolo 9°C, jasnou 
oblohu ojediněle doprovodí mlhy.
Odpoledne rtuť teploměru vystoupá na 22°C, očekává-
me jasno až polojasno.
Večer se nad Vysočinou mírně ochladí, teploty budou 
dosahovat 17°C a přibude vysoké oblačnosti.

Vítr bude slabý do 4 m/s (lze cítit ve tváři, listí šelestí, 
korouhev se pohybuje).              JK

Slunečno
22 - 25°C
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