
…z ovoce Ducha

1. Mapě Žďáru bezmezně věřit budeš.
2. Neusneš uprostřed programu nadar-

mo.
3. Pomni, abys přesný čas jídla světil 

(nebo ti vydáno nebude).
4. Cti pořadatele svého i pořadatelku 

svou, abys dlouho živ byl a dobře ti 
bylo ve Žďáře.

5. Neznečistíš.
6. Nezničíš.
7. Neutečeš (platí zvláště pro členy pří-

pravných týmů).
8. Nepromluvíš křivého svědectví proti 

ubytovateli svému.
9. Nepožádáš o spacák bližního svého.
10. Nebudeš-li už mít karimatku jeho.               Anj, hAn, JK, mp

víte, co je to láska? 
Na chvíli zavřete oči 
a přemýšlejte: „Co pro 
mě znamená láska?“
Škoda, že nemohu sly-
šet vaše odpovědi. Ur-
čitě by mě povzbudily. 
Pro mě je láska “věčný 
zájem Boha o dobro 
člověka a celé stvo-
ření.“  

Právě dnes, 15. srpna, na slavnost Nanebe-
vzetí Panny Marie, slavím stříbrné jubileum.
Před 25 lety jsem Bohu řekla své „Ano“.  Bůh 
měl o mě zájem už od věčnosti. Dal se mi 
poznat a já Mu neodolala. Zamilovala jsem 
se do Něj.

Nejraději bych šla do ulic a všem lidem řekla, 
že se cítím šťastná! Jsem ráda, že to mohu říct 
alespoň vám. 

Obracím se na každého z vás: „Uvěř, že Bůh 
má zájem i o tebe. I tebe zve k velké lásce.“
Bůh je tak veliký, že má čas na naše malé pro-
blémy. Neříkej Bohu, že máš velké problémy, 
ale řekni svým problémům, že máš velkého 
Boha. 

Stále ti posílá své dary. Sesílá na tebe svého 
Ducha – Ducha lásky, odpuštění, statečnos-
ti… Žízní po naší lásce. Zkusme Ho dnes 
milovat v lidech dobrých i zlých. Proč mi-
lovat dobré? Protože si naši lásku zaslouží. 
Proč milovat zlé? Protože naši lásku potřebu-
jí. Bůh má zájem o nás. Mějme zájem jeden 
o  druhého a zakusíme velké věci.

sestra Vincenta Kořínková, boromejka

Plátek Celostátního setkání mládeže Žďár nad Sázavou 2012

ÚVODNÍK

MLADÍ PŘÁTELÉ,
FEJETON

DESATERO ÚČASTNÍKA CSM

REPORTÁŽ

SETKÁNÍ ZAHÁJENO A KAREL

JE STÁLE NEZVĚSTNÝ
“Kdo to přines? Čí to je?” Vedoucí režie Týna stojí na hlavním pódiu 
a  ukazuje na černé krabice, které překáží v cestě praporčíkům. Je pon-
dělí, půl desáté večer. Tomu, kdo na sobě nemá mikinu a ještě bundu, 
jde vidět husí kůže i přes tričko. Týna, nacvičující se svým týmem pro-
gram již několikátý večer a několikátou noc, připomíná: „Hlavně napiš, 
že je tu strašná klemra!”.
Černé krabice jsou pryč, zkouška začíná. Do pozadí hrají KaPři a na 
pódiu stojí sedm lidí s vlajkami. Nejsou všichni, další zkouška probíhá 
v úterý ráno. Později večer je v plné kráse vidí účastníci: „Vlajky na mě 
zapůsobily, hlavně ten příjezd na kolech a objevila se i jednokolka. Byl 
to zajímavý, poměrně jednoduchý nápad, ale dost ohromil,” pochvaluje 
Michal z Olomouce.
Ale zpět na pondělní zkoušku. KaPři začínají hrát hymnu. Před pódiem 
je poloprázdno, žádná odezva. Ale Týna předpovídá: „Bude to euforka, 
CSM začíná!” Byla jako věštkyně: „Hymna je super, je taková jiná než ty 
minulé, více chytlavá,” chválí šestnáctiletá Kája.
Na pódium přicházejí čtyři moderátoři. Dan s Adélou a Lucka
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Drahý králi Jízdní kolo,

Já, tvá královna Koloběžka jsem i s našimi dcerami Koleč-
kovými bruslemi a sluhy Olejem a Šroubovákem bezpečně 
dorazila do Žďáru.
  Na rozdíl od včerejška, kdy jsem měla chvíli potíž projet da-
vem k Centrální recepci, se dnes zástupy rozptýlily a lidé se 
trousí městem víceméně po skupinkách. V okolí jídelen jsou 
davy přirozeně hustší, ale těmto místům se poté, co na Olej 
někdo šlápl a on se málem vybryndal, raději vyhýbáme. Jinak 
se nám daří dobře.
Cítím se však povinna informovat tě o znepokojivé skuteč-
nosti, kterou jsme zde odhalili. Většina účastníků setkání se 
pohybuje pěšky. Jen velmi málo z nich užívá jízdního kola či 
podobných prostředků k osobní dopravě. Dle mého názoru 

by bylo vhodné rozšířit osvětu v oblasti výhod nemoto-
rových vozidel, zejména koloběžek.

Pozdrav asfalt!

Královna Koloběžka

PS: Zaujal nás poznatek jednoho z našich poddaných Vla-
ků. Byť jej využila tisícovka lidí, do soupravy nepřibylo 
jediné poškrábané okno ani počmáraná sedačka.          Anj

DENÍČEK

TAJNÁ KORESPONDENCE 

s  Lukášem ještě před chvilkou pod pódiem drtili texty, ale 
Týna je utne po pár slovech.  Úplný výstup slyší až o den poz-
ději pětitisícový dav. Ten také v plné své kráse vítá rodinku 
Žďárských. „Líbí se mi, jak jsou Žďárští trhlá rodina. Hodně 
jsem se nasmála,” sděluje své dojmy Radka z Ráječka.
Z pódia mizí rekvizity. Všechno vypadá tak nějak neuspořá-
daně, na pódiu i pod pódiem. Ještě v pondělí je odhrnutá jed-
na plachta a kovové zábrany stojí křivě. Když se však v úterý 
do areálu hrne dav účastníků, je už vše na svém místě. „Je to 
paráda, ta zelená je taková zářivá barva. A ten kříž s ornamen-
tem je super,” popisuje nadšeně Tomáš z Frýdku-Místku.
Ručička na hodinkách se už dávno překlopila přes desátou ho-
dinu. Herci z posledního výstupu mizí ze scény, ale zapomněli 
si vypnout mikroporty, a tak se jejich štěbetání ozývá celým 
areálem, dokud nepřiběhne zvukař a rázně nepřipomene, že 
by to byl pořádný trapas, kdyby se něco podobného opakova-
lo, až vše bude naostro.
Mikrofony si nechali zapnuté jen Dan s Adélou, následující 
výstup je totiž jejich. Imaginárně vítají místostarostu Žďáru 
Ladislava Bártu s hejtmanem kraje Vysočina Jiřím Běhoun-
kem a poté i biskupa Mons. Jiřího Paďoura. V úterý večer už 
přicházejí osobně. „Buďte tady doma,” vzkazuje účastníkům 
místostarosta. 
„Největší dar je, že nám Kristus Pán řekl ‚Já jsem cesta, pravda 
a život.‘ A já vám na začátek setkání přeji, abyste po té cestě šli, 
abyste poznávali pravdu o sobě, o světě a o Pánu Bohu, a jsem 
přesvědčen o tom, že dojdete do života, který nekončí. A ten 
už začíná dnes,” znějí povzbudivá slova otce biskupa. 
Na pódiu nemůže chybět ani otec Jenda Balík. V pondělí po 
celou dobu zkoušky postává na place a kontroluje poslední de-
taily. O den později děkuje všem, kteří setkání připravili, kteří 
přijeli, i těm, kteří setkání podpořili fi nančně či modlitbou.
Na řadě jsou informace. Zima je čím dál větší, ale kluci přes-
to sjedou svůj kus. Jsou neustále aktuální, tak se ta pondělní 
zkušební verze přeci jen od ofi ciální notně liší. „Karle, ozvi 

se!” prosí informátor Honza. „Karel slyší a říká: udělejte 
krok dozadu kvůli světlu,” ozývá se ze tmy. Týna udiveně 
kvituje: „Karel existuje!” Poté nastává na pódiu dlou-
há odmlka, nejspíše se rozhodli dopadnout Karla. Ale 
vzhledem k tomu, že ani v úterý není k zastižení, jejich 
snažení bylo nejspíš marné. „Karel je určitě na záchodě,” 
myslí si Míša. „Karla jsem ještě neviděl. Až ho potkám, 
dám vědět,” slibuje Jirka. To Radka Karla před chvilkou 
potkala, ale zase se jí ztratil.
Režijní skupinka se zkoušením fi nišuje. Ještě poslední 
výstup. Za pódiem se rozdávají rady moderátorům: „Dě-
lejte to tak, aby to nevypadalo jako Dáda Patrasová.” Po 
schodech je přinášen pomyslný kříž, ve skutečnosti totiž 
zatím stojí na svém místě. Herci si sbalí své věci a v záku-
lisí se společně pomodlí. Je pondělí 23.00. Je úterý 21.00. 
Rozžíhají se svíčky. Začínají nešpory.    JK, LuP
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„Jsem Lenka Žďárská, mám dvě 
děti. Pubertální dceru Klaudin-
ku, která nám trochu přerůstá 
přes hlavu a desetiletého syna 
Jarouška, který teď hledá svůj 
životní styl. A jsme v očekávání, 
tak uvidíme, jak to dopadne,“ 
vypráví o své rodině jedna ze 
žďárských občanek. Ač se dušují, 
že jim je popularita cizí a nepří-
jemná, několikrát denně nahlíží-
me pod střechu jejich domu na 
hlavním pódiu.

Můžete se představit?
Maminka: Jako máma jsem úplně taková ta typická, hodná. 
Mám ráda, když je doma pořádek, bábovka na stole, panuje 
rodinná pohoda a máme se všichni rádi.
Tatínek: (vstupuje mamince do řeči) Je laskavá a o všechny 
z nás se stará. Zato já jsem otec rodiny. Ten zodpovědný, kte-
rý se stará, aby všechno bylo pinktlich. Jmenuji se Jiří a jsem 
inženýr. Momentálně jsem doopravdy zvědavý, co se zde ve 
Žďáru bude dít, protože toto my tady běžně nemíváme. Mám 
pocit, že tak před deseti lety se tu něco podobného dělo, takže 
by mě zajímalo, jestli nám tu ti mladí udělají stejný binec, jako 
udělali tenkrát.
Klaudie: Jsem Klaudie Žďárská, klasická puberťačka, která 
se hledá. Jednou bych se chtěla dostat do světa showbyznysu, 
třeba jako nějaká zpěvačka nebo modelka. Proto se hodně tě-
ším na moderátory.
Jarda: Jsem Jarda a jsem těžkej hiphoper, takže si říkám
J-R-Da ([džej ár da] pozn. red.). Rád jezdím na skejtu, i když 
jsem na něm ještě nikdy nejel. A hodně dbám na svoji čepici 
a vytříbený vkus.

Chodíte v neděli do kostela?
Tatínek: Chodíme, je to sport.
Maminka: Ne, tatínku, není to sport.

Jaroušku, jak by se ti líbilo jít s rodiči na sobotní Pouť 
rodin?
Teda já doufám, že vyberou trasu pro rodiče s kočárky 
a že si budu moct vzít kočárek pro sebe. Já strašně nerad 
chodím. Když už jdu, tak u toho musím tančit hiphop.

Klaudie, chodíš právě 
s  někým?
Myslím, že teď někoho 
mám. Měla jsem i před-
tím a myslím, že budu 
mít brzy zase někoho 
jiného. Na webu signálů 
jsem se seznámila s  jed-
ním Martinem, takže 
s  ním teďka vlastně cho-
dím. Jenže jsem ho ještě 
neviděla a navíc jsem teď 
potkala jednoho z mo-
derátorů a ten se mi teda 

                taky hodně líbí.

Jak vnímáte, že je ve městě najednou o šest tisíc mla-
dých lidí více?
Klaudie: Já myslím, že typy jako já se na to hodně těšily.
Jarda: Nóó, my jsme si s klukama nakoupili kuličkovky 
a fl usbroky a teď jsme nadšení, že už konečně přijeli…

Jak by vám bylo příjemné, kdybychom vaši rodinu 
umístili do nějaké reality show a sledovali celý váš 
den? Přistoupili byste na takový experiment?
Maminka: V žádném případě! Jsem přesvědčená, že ro-
dinný kruh je to nejsvátostnější, co máme, a kdyby se na 
mě dívaly tisíce lidí, to bych asi nesnesla. My máme sice 
rádi hosty a přijmeme všechny, máme rádi společnost,…
Tatínek: …ale že by na nás lidi koukali, to si nedovedeme 
představit. Nechceme být žádné panenky, žádní herci. 
Máme svůj klid a někde se promenovat na pódiu, to pro 
nás opravdu není.

ROZHOVOR

 RODINA ŽĎÁRSKÝCH

PROMENOVAT SE NA PÓDIU,
TO PRO NÁS NENÍ!

JK

Během CSM můžete pomoci malé holčičce Michalce Láníko-
vé z Holešova. Je jí 5 let a narodila se jako zdravé miminko. 
Ve dvou letech se ale zjistilo, že má nevyléčitelnou nemoc, se 
kterou se ani nedá dlouho žít. Brzy ztratila vše, co se do dvou 
let naučila. Přestala mluvit, pohybovat se, jen leží, má sondu 
do bříška na jídlo a také spoustu léků od bolesti, které tuto 
nemoc doprovází. Její rodina se snaží shánět různé pomůc-

ky, které jí tyto bolesti ulehčí. Zdravotní pomůcky jsou 
moc drahé, a tak se rozhodli uspořádat charitativní akci 
„Sběr vršků od PET lahví“. Za vykoupené vršky mohou 
Michalce některé věci pořídit. 
Vršky od PET lahví můžete odevzdat na recepci které-
koliv ze škol.
Celá Michalčina rodina za modlitby a vršky předem dě-
kuje!

(původní text je redakčně zkrácen,
více info na: www.michalka-lanikova.cz)

INFORMACE

CHARITATIVNÍ SBÍRKA
!!!
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KNIŽNÍ INZERCE

PŘÁTELSTVÍ, KTERÉ SE ROZHODLO
Zasnoubení? Mnoho lidí dnes už neví, co si pod tímto pojmem představit. 
„Je to přátelství, které se rozhodlo,“ říká Karel D. Skočovský, autor útlé žluté brožurky
(88 stran) s  názvem „Zasnoubení – čas milosti“.
Kniha je rozdělena do tří částí. V první části se autor věnuje charakteristice období za-
snoubení a dodává mladým lidem odvahu, aby toto velmi specifi cké období prožili v čis-
totě. Druhá část více přibližuje samotný obřad zásnub a obsahuje mj. liturgické texty k  zá-
snubám. A třetí část? V té se můžeme začíst do svědectví mladých párů o jejich zasnoubení 
i výčet toho, co byste jako pár určitě měli a neměli stihnout před svatbou.
Proč číst právě tuto knihu? Autor Karel Skočovský, student teologie, se tématem čistoty 
a  teologie těla zabývá velmi dlouho. Kniha je navíc „výběrem“ toho nejlepšího, co o ob-
dobí zasnoubení můžete zjistit a to jak teoreticky, tak prakticky. Proto, jestli vás alespoň 
trochu oslovila, neváhejte. Přečtěte si ji a odvažte se rozhodnout i vaše přátelství.           ppl

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.

(Pokračování z 1. čísla)
Po roce do toho ovšem vlítla předsedkyně pra-komise straka. 
Létání stanovila na dva metry pro nižší verzi a na sto metrů 
pro vyšší.  S tím měli značné problémy zvláště mravenci a osli, 
jenže ani moc klokanů neobstálo. Ve šplhání pak nejhůře do-
padly veverky s opicemi - nešplhaly vodorovně, ale vzhůru, 
čímž nesplnily zadání. Lev, jak se ukázalo, nebyl s prací pra-
-komise spokojen. Proto jejím novým předsedou jmenoval 
svého zahradníka pra-kozla. Ten sice mektal cosi o tom, že 
si takovou čest nezaslouží, nakonec však nabízené místo rád 
přijal a řekl, že je třeba vše řádně přezkoumat.
Založil pět pra-komisí pro vyšetřování pra-maturity z létá-
ní. První byla tvořena rybami. Ta dospěla k závěru, že létání 
je úchylka a že by takový pra-předmět rozhodně neměl být 

součástí pra-maturit. Druhá pra-komise tvořená obojži-
velníky řekla, že létání se možná hodí pro mladé žáby 
a že lze snad tolerovat u pra-žáků základních pra-škol, že 
to však rozhodně není nic důstojného pro pra-studenty 
středních pra-škol. Pra-komise plazů konstatovala, že 
létání byla určitá historická etapa, ke které se nehodlají 
vracet - je lépe držet se při zemi. Pra-komisi ptáků vedl 
starý pštros s právem veta, a tak překvapivě i pra-komise 
ptáků létání jako maturitní předmět odmítla. Pra-komi-
se savců pověřila člověka, aby sestavil letadlo a odmítla 
se daným problémem zabývat. Hmyz a ostatní bezobratlí 
si u kozla stěžovali, že nebyli přizváni k posouzení pra-
-maturit. Kozel jim vysvětlil, že nějaké bezpáteřní komi-
saře nepotřebuje a navrhl lvovi, aby celý pra-projekt na 
pár let odložil.
Lev si sice zkusil ještě párkrát zalítat, ale když si i po sto 
páté rozbil ústa, uznal, že je to asi opravdu blbost. Rozho-
dl se místo toho zavést pra-státní pra-maturitu ze řvaní, 
protože tomu se přece mohou naučit všichni. Ryby sice 
mohutně protestovaly, ale nikdo je neslyšel. O dalším 
vývoji vás nebudeme informovat, tak silný řev již v tyto 
hodiny není možné prezentovat.                P. Jarda Krajl

VEČERNÍČEK

O PRA - MATURITÁCH (2. DÍL)
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ANKETA

VŠICHNI JSOU UŽ

VE ŽĎÁŘE…
ŘÁDNĚ VYBAVENI!

SIGNÁLY.CZ

OD NÁPADU K REALIZACI

ANEB JAK JSME NATÁČELI

NAŠE VIDEA

Všechny vlaky, autobusy, auta, kola, koloběžky, letadla, stíhač-
ky, ponorky a jiné rozličné dopravní prostředky včera zamířily 
do Žďáru, aby přivezly účastníky setkání na místo. Každý sem 
přijel z jiného města a jiného popudu. Někoho přihlásila ma-
minka nebo pan farář, jiný se nechal zlákat kamarády. I to nás 
mimo jiné zajímalo v naší anketě, v níž jsme se ptali přijíždě-
jících:

1. Proč jsi přijel/a? Co tě sem nalákalo?
2. Vzal/a sis s sebou nějaký zlepšovák či vychytávku, která ti 
zpříjemní pobyt ve Žďáru?

Heli, Dobříš
1. Přijelo sem hodně mých kamarádů.
2. Mám duchovní vychytávku – to, že jsem před týdnem byla 
na Jumpu.

Možná jste si už stihli všimnout, jak se na vás signály.cz  peč-
livě připravily. Na stánku nám nechybí mimo jiné ani 
slunečník, bazének, převlékací kabinka a bar ;o). 
Všechno to stálo nějakou práci a proto jsme
i my byli ve Žďáře celý přípravný týden před 
setkáním. 
Propojující nití našeho přípravného týdne 
však byla videa, která by měla běžet na hlavní 
obrazovce během volných chvil a předsta-
vit vám signály trochu jinak. Cesta ke vzniku 
videí ale nebyla tak jednoduchá, jak se nám na 
první pohled zdálo. Práce je hodně - shánění kame-
ry a rekvizit, přemlouvání herců, natáčení, stříhání… Na-
konec jsme zapojovali do natáčení a příprav CSM také naše 

Pořadatelé upozorňují, že přednášky MUDr. Ludmily Láz-
níčkové a Ing. Mgr. Marie Novákové mají navzájem proho-
zená místa konání. Tedy: MUDr. Lázníčková bude přednášet 

Václav, Zlín
1. Hlavně společenství, v které věřím, že tu určitě bude. 
Taky jsem slyšel různé zvěsti z minulých setkání, tak si to 
chci zažít na vlastní kůži.
2. Mám slamák, kterým se můžu ovívat, když mi bude 
vedro.

Tereza, Děkanovice
1. Těším se, že se tu potkám s lidmi, které přes rok neví-
dám. Láká mě program a jsem ráda, že taky někdo při-
praví něco pro mě, že to nemusím připravovat já. 
2. Můj zlepšovák, který nosím vždy a všude, jsou náušni-
ce na každý den. Vždy mi ladí s tričkem.

Ríša, Beňov
1. Byl jsem už před pěti lety v Táboře. Moc se mi to líbilo, 
oslovilo mě to a myslím, že i někam posunulo. Když jsem 
zjistil, že letos bude setkání ve Žďáru, neváhal jsem.
2.  V Táboře se mi špinila karimatka, protože jsem na 
ní sedával na trávě a pak na ní spal. Letos jsem si vzal 
kartáček, kterým si karimatku občas vyčistím.             LuP

rodinné příslušníky (pomalu až do třetího kolene), oslo-
vovali náhodné kolemjdoucí, občas se po nás lidé otáčeli 
a jednou kvůli nám dokonce zastavila i tramvaj :o).
Ale protože nejsme žádní troškaři, vyrojilo se nápadů na 
videa více (a samozřejmě žádný nešlo vyhodit). Nakonec 
jsme část videí natáčeli i v přípravném týdnu. V hlavních 
rolích proto budete moci vidět nejednoho člena našeho 
týmu (kterého pak možná zastihnete i live v našem stán-
ku ;o)) .

Jenže vše má malý háček. Scénáře byly sice per-
fektní a materiál je natočený, ale ještě stále 

stříháme a dolaďujeme. Proto potřebu-
jeme vaše modlitby, abychom všech-
no dokončili a abyste vy mohli vidět 
výsledky naší snahy. Samotný závěr 
je tedy vlastně i na vás – když se vám 
naše videa budou líbit a hlavně je vůbec 
uvidíte, bude jasné, že jste se modlili 
opravdu usilovně ;o).

Předem Pán Bůh zaplať a ať už se vám videa lí-
bit budou nebo ne, těšíme se na vás ve stánku signály.cz.

redakce signály.cz

INFORMACE

PŘEDNÁŠKY - POZOR, ZMĚNA!
!!! v Sokolovně (malá tělocvična) a Ing. Mgr. Nováková na 

Úřadu práce.

VTIPY

Plave kapr v medu a říká: „To je hustý.“
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1. Z Olomouce, Brna, 
Prahy přivezly nás České 
dráhy 
Přeplněný vlak nás ko-
nečně vyloží na nádraží. 
Nálada je veselá, kamarádi
ztracení ve vedlejším va-
gónu. Radostné očekává-
ní mírně klesá pod tíhou 
krosny.

2. Váš program šel do kytek? Běžte hledat příbytek!
Nejdůležitější je najít správnou školu, na které se 
máme ubytovat. Zdá se, že je to úkol celkem jedno-
duchý. Ovšem jen do té doby, než narazíme na smě-
rovky.

„Těch přednášek je tolik a musím 
si vybrat jen jednu. To nezvládnu!“ 
Poznáváte se v těchto větách? Pokud 
ano, nezoufejte a pokračujte dál ve 
čtení. Nejen pro Vás jsme připravili 
pár zajímavých tipů.

O tom, že překážky se staví do cesty 
prakticky v každém zákrutu stez-
ky života, by mohl vyprávět každý. 
Jak si ale poradit s těžkostmi, které 
s sebou přináší duchovno a žití ve 
víře? Bývalý vojenský kaplan Tomáš 
Holub je zvyklý říkat věci úderně
a jasně. Nejinak tomu bude i na jeho 
přednášce 10 strategických úkolů v 
duchovním životě. Ale neboj, ko-
lečka na ovále s růžencem v ruce 
běhat nebudeš :).

Bez komunikace bychom se ve světě 
ztratili. K tomu přidejme spous-
tu her s tematickými aktivitami
a máme přednášku Marie Novákové 
Komunikace – základ, na kterém 
budujeme vztahy. Nauč se spolu
s ní skrze tvořivou komunikaci po-
chopit sebe i okolí!

Trápí tě silný přízvuk? Stal ses obě-
tí svého rodného kraje způsobem 
nejvíc slyšitelným – tedy jazykem? 
Chceš znát pravidla správné výslov-
nosti? Ať tak nebo tak, workshop 
Kultura hlasového projevu pro 
lektory je určen přímo pro tebe. 
Pod dozorem zkušeného učitele 
herectví na JAMU Igora Dostálka ti 
mluvení půjde jedna báseň.

Společné bydlení před svatbou 
může mít své výhody. Jsou to ale vý-
hody, na kterých vztah stojí? Man-
želé Imlaufovi se díky svým zkuše-
nostem budou snažit nenásilnou
a odlehčenou formou o zodpově-
zení palčivých partnerských otázek
v přednášce Společné bydlení před 
svatbou - ANO či NE?                  mp

3. Po dvou, po třech, po čtyřech… dnes tam do-
jdem, žádný spěch!
Hurá! Vytoužený cíl se blíží! Cože?! Centrální recep-
ce? A kde je teda potom Palachova? Dobrodružství 
pokračuje… 

4. Nevydáš už ani tón? Pomůže ti megafon!
Opětovný nález směrovek. Připadá nám to tu nějaké povědomé… Olomouc do-
prava, České Budějovice doleva. Používejte přechody, prosím, radí slečna s megafo-
nem. Konečně správná škola! Vydechneme, složíme náklad, dostaneme barevnou 
pásku. Pro Hradec modrá, Litoměřice s Prahou se začervenají a České Budějovice 
dostanou zelenou. Litoměřice? To musíte jinam… Haló! Vstávat! Tady jste u Olo-
mouce! Poslední slova stěží vnímáme, uši neposlouchají, víčka se pomalu klíží, oči 
zavírají. Ve Žďáru je tak krásně, myslíme si blaženě.                   hAn

FOTOREPORTÁŽ

PODIVUHODNÁ POUŤ

ŽĎÁREM
TIPY REDAKTORKY DORKY

PŘEDNÁŠKY (STŘEDA)

VTIPY
Vyměním nočních s uchem ven, za nočník s uchem dovnitř.
Značka: malý byt

1.

2.

3. 4.
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Pentagram jako symbol někdy užívaný ve spojitosti se zlými 
mocnostmi a pětka jako znamení neúspěchu ve škole – není to 
příliš na jedno ubohé číslo? Naštěstí existuje stavba, která i ne-
populární číslovce dokázala propůjčit důstojnost a krásu.

Tento týden uběhlo přesně 293 let ode dne, kdy započala stav-
ba jednoho z nejhezčích kostelů na Moravě. Kvůli projektu 
Jana Blažeje Santiniho-Aichela byla tehdy vykácena část Čer-
ného lesa u Žďáru nad Sázavou; vzniklé návrší dostalo název 
Zelená hora. Barokně-gotický kostel sv. Jana Nepomuckého 
z něj doslova zářil po celém okolí zhruba do roku 1839, kdy 
byl částečně zakryt novým porostem. To se poz-
ději hodilo komunistickému režimu, který se na 
mnoha místech snažil ukrýt sakrální stavby před 
zraky občanů (věž kostela sv. Prokopa ve Žďáře 
je úspěšně maskována panelovou zástavbou ze 
sedmdesátých let). Nedávná revitalizace Zelené 
hory nám slavné poutní místo znovu zviditelnila.

Půdorys kostela na Zelené hoře tvoří pěticípá 
hvězda; pětka se však objevuje i v počtu vchodů, 
oltářních výklenků, hvězd a andělů na hlavním ol-
táři. Neověřené zdroje z šestnáctého století zvláště 
upozorňují na shodu symbolického čísla s letoš-
ním CSM, které je páté v pořadí. Od roku 1994 
patří Zelená hora k památkám UNESCO; veškeré 
její úpravy jsou proto mnohem víc sledovány.

Chcete se na vlastní oči přesvědčit o působivosti žďárské 
kulturní památky? Otevřeno je každý den mimo pondě-
lí od devíti ráno do pěti odpoledne; poslední prohlídka 
začíná v 16.30. Vstupné pro studenty do 26 let a děti od
6 do 15 let je šedesát korun. Vstup do ambitů placený 
není.

V rámci CSM se můžete na Zelenou horu vypravit za 
dvojicí přednášek: o Panně Marii zde ve středu odpole-
dne promluví Prokop Brož, v pátek se vás zase Michal 
Němeček pokusí zasvětit do tajemství radostného proží-
vání mše svaté. Interiér kostela bude k nahlédnutí také ve 
spojitosti s Poutí rodin v sobotu od 15.00. Na tyto akce se 
nevztahuje vstupné ani nebude komentovaná prohlídka.

hAn

Časopis IN! otestoval vhodnost města Žďáru pro srocení do-
spívajících katoliček už v dubnu na setkání svých čtenářek. 
Protože se Žďár osvědčil, IN! SE VRACÍ!!!

Stánek i naše milé tváře najdete u vchodu k hlavnímu pódiu. 
Neváhejte a „přijďte pobejt“ – nejen nakoupit krásná trika, 

placky s tajnými vzkazy a spoustu dalšího, ale i na kus 
řeči. Kdo rádi píšete, máte jedinečnou příležitost domlu-
vit se na případné spolupráci a zapojit se do IN!ového 
kolektivu.

Můžete se pustit i do výroby vlastní originální placky, 
nebo se nechte vyfotit v ateliéru IN! a doplňte defi cit 
opravdových (papírových) fotek ve svém albu! 

redakce IN!

KAM VE ŽĎÁŘE

V HLAVNÍ ROLI PĚTKA

ČASOPIS IN!
IN! SE VRACÍ NA MÍSTO ČINU

Ve středu si pozor 
dejte, bude soutěž, 

neváhejte!

Použij svou pravou 
packu a vyrob si 

bezva placku!
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VTIPY

ZPRÁVY

OBAMA: „AŽ POTKÁTE

MARŤANY, ZAVOLEJTE MI.“

POČASÍ

ČTVRTEK 16. 8. 2012

Ve Žďáru nad Sázavou proběhla rekonstrukce a moder-
nizace věžních hodin. Důvod modernizace jsme se do-
zvěděli od jednoho žďárského ministranta: „Farníci si 
stěžovali, že na stávajících hodinách nemůžou rozeznat 
čas. Farní rada se proto rozhodla, že pořídí nové. Na výběr 
byly hodiny přesýpací, sluneční nebo digitální.“ Variantu 
přesýpacích hodin farní rada zavrhla hned v začátcích jed-
nání s argumentem, že by musel být z farního účtu placen 
navíc jeden zaměstnanec jako obraceč. Sluneční hodiny si
v hodnocení vedly o poznání lépe, ale nakonec zvítězily hodi-
ny digitálního typu.
Volbu okomentoval předseda stavební komise farní rady 

František Pajdal: „Sluneční hodiny jsou sice efektní, ale 
zjistit podle nich čas, když je zataženo, je poněkud ob-
tížné a v noci je to úplně nemožné. Proto jsme vybrali 
digitální hodiny.“ 
Zakázku na modernizaci získala fi rma Nepřesný & Bu-
dík, která práci provedla ve velmi krátké době, konkrét-
ně během jedno-
ho odpoledne. 
„Nyní si farníci 
čitelnost hodin 
velice pochvalu-
jí,“ ocenil fi rmu 
pan Pajdal. „Ško-
da jen, že ukazují 
nesmyslný čas.“

PJJ

JANICKOVY KACHNY

HODINY U SV. PROKOPA
PROŠLY MODERNIZACÍ

Z blázince se ozývá: „20 ..... 20 ..... 20 ..... 20 ...“. Přijde policajt, 
aby se podíval co se děje. Strčí oko k díře, někdo mu zevnitř 
strčí prst do oka, policajt zařve a zevnitř se ozve: „21 ..... 21 .... 
21 .... 21 .... 21 ...“

Chlapec: „Miluji tě tak, že bych napsal tvoje jméno na můj 
dům.“
Dívka: „Jestli mě miluješ, tak napiš svůj dům na moje jméno.“

Když Graham Bell vynalezl telefon, měl už tři zmeškané 
hovory od Járy Cimrmana.

Úspěšné přistání sondy Curiosity na Marsu vyvolalo nadšení 
i u amerického prezidenta Baracka Obamy. V případě, že věd-
ci na Marsu skutečně objeví život, chce, aby mu hned zavolali. 
Primát objevení Marťanů je pro něj vysokou prioritou. 
„Mám co do činění s řadou jiných věcí, ale mám dojem, že 
tohle se dostane do popředí mého seznamu. I pokud by to 
byli jen mikrobi, bude to hodně zajímavé,“ řekl Obama pro 
agenturu AP.
Sonda Curiosity přistála na Marsu po šestiměsíční cestě ve 
vesmírném prostoru a její přistání se dá označit jako doposud 
nejnáročnější dálkově řízená operace. 
Celá mise na Mars, která stojí kolem dvou a půl miliardy do-
larů, má za úkol vypátrat, zda existují na rudé planetě vhodné 
podmínky pro život.                           PJJ

Mužovi zazvoní mobil a v něm se ozve: “Dobrý den, je 
doma Karel?”
Muž na to: “Ne, tady žádný Karel nebydlí.”
Druhý telefonát: „Dobrý den, je doma Karel?“
Muž naštvaně odpoví: „NE, TADY ŽÁDNÝ KAREL NE-
BYDLÍ!“
Vzápětí přichází třetí telefonát: “Dobrý den, tady je Ka-
rel. Nehledal mě někdo?“.

Ve čtvrtek ráno se probudíme do teplot mezi 12 – 14°C 
a  na obloze uvidíme vysokou oblačnost.
Odpoledne očekáváme 22 - 26°C. K vysoké oblačnosti 
se bude od západu přidávat i střední oblačnost.
Během večerního slova Mons. Jana Vokála bude teplota 
vzduchu 19°C. Večer a v noci se ojediněle objeví přeháň-
ky nebo i bouřka.                JK

Polojasno 
22 - 26°C
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