
…z ovoce Ducha

Katecheze Mons. Karla Herbsta byla víc než důstojným zahájením no-
vého dne CSM a skupinky, které využily možnosti diskuze a rozmýšlení 
nad projevy Ducha svatého, si odnášejí z jejího poselství ještě víc. Mně, 
ačkoli jsem nebyla v žádné skupince, vrtá hlavou stejná otázka, jakou 
řešili právě lidé ve skupinkách. Jen snad ještě úporněji, než vrtá Červ 
z Kompotu.  
Pokud mě Duch svatý neustále zahrnuje všemi svými charismaty, mi-
lostmi a dary, jak je možné, že nad nimi na každém rohu nežasnu? Že 
si jich nevšimnu? Že je mezi hlukem a chaosem okolního světa nepo-
znám? Jistě, občas si po těžké zkoušce můžu říct: „Duchu svatý, díky, 
tohle bych bez tebe nezvládla a prosím, až budu zítra psát tu druhou 
písemku, buď se mnou zase,“ ale nezdá se mi, že by to bylo všechno, co 
mi Bůh posílá. Já mu chci děkovat za všechno. Ale jak to udělat, když 
nevím, za co? Některé jeho zásahy rozpoznám až s odstupem několika 
let, u některých přemýšlím, jestli je to výsledek mojí snahy nebo Božího 
milosrdenství. 
Když se pokusím porovnat možné výsledky snahy mé maličkosti a ne-
smírnou moc Ducha, je mi odpověď jasná. Jeho vůle je, že dýchám, že 
chodím, že tančím, že jsem. Moje pokusy jsou v porovnání s ním jen 
takové malé přicmrndávání k mnohem většímu celku. Duch svatý mi 
dává všechno a mně nezbývá, než děkovat za úplně každou drobnost, 
pokud mu chci děkovat opravdu cele.                          Anj 

Nedávno mi jeden sa-
lesián řekl: „Petře, žij 
s vědomím, že nic není 
v tvých rukou.“ Ta věta 
mě provází posledním 
obdobím velmi silně. 
Nespoléhat na vlastní 
síly, být pouze nástro-
jem v rukou Božích. 
Není to osvobozující? 
Není to recept, jak pro-

žívat život vnitřního pokoje, život prodchnutý 
Dary Ducha?  Z naší strany stačí tak málo, aby 
se dobré Dílo mohlo dařit – vystihují to slova 
písně – „Nečekej na svůj den, na svůj velký čin, 
každá chvíle se ti nabízí.“ Opravdu každá – ve 
všech situacích můžeme rozpoznávat prst Boží. 
Přisedl si k nám někdo k obědu? To není náho-
da. Ptá se nás někdo na cestu? To není náhoda. 
Zaškobrtli jsme? Ani to není náhoda. Vzpome-
nout si na Ježíše a vědomě se ptát – jak bys to 
řešil Ty, Pane? Jak mohu mít rád tuto sestru? Co 
by udělalo radost tomuto bratrovi?
Dnes si připomeneme blahoslavenou Chia-
ru Luce Badano, přijdou mezi nás její rodiče. 
Máme šanci si poslechnout autentické svědec-
tví o mladé slečně, která se nespokojila s pasiv-
ní dobrotou. Ona vyhledávala příležitosti ke 
konání dobra. Byla jako my – sportovala, bojo-
vala se školou, žila v tom nejlepším slova smy-
slu normální život. Máme příležitost odhodit 
falešnou představu svatosti a přijmout tu Boží. 
Nechat v sobě rozeznít hlas, který volá ke sva-
tosti i nás. Radostné vědomí toho, že vedle nás 
stojí Ježíš, nám k pravdě pomůže. Nemusíme si 
možná už víc mezi sebou přát, abychom měli 
zdravé sebevědomí.  Mějme spíš silné „Bohavě-
domí“, ostatní nám bude jistě přidáno.

Petr Diblík, manažer setkání

Plátek Celostátního setkání mládeže Žďár nad Sázavou 2012

ÚVODNÍK

NEČEKEJ NA

SVŮJ DEN!

ÚVAHA

KOLIK DARŮ MI DUCH SVATÝ 
DÁVÁ?
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Začátek odpoledních přednášek jim už utekl, ale oni mají dů-
vod ještě chvíli zůstat. Oči jim září úplně stejně a úsměvy se 
taky moc neliší, věkový rozdíl však nesmažou. Ale ani šede-
sát let není pro tuto chvíli překážkou. Na chodbě žďárského 
domu s pečovatelskou službou si povídá třicítka lidí. Dvacet 
seniorů, kteří v domě bydlí, deset účastnic CSM a děvčata ze 
skupinky pečovatelů. “Zrovna jsem si povídala s jednou paní, 
a zjistily jsme, že zná místo, kde bydlím. A také, že chodila 
na poutě tam, kam i já se vydávám. To mi udělalo obrovskou 
radost,” vypráví Jitka od Pelhřimova. Celý program byl mno-
hem bohatší, ale dost možná je právě tato příležitost k roz-
mluvě tím nejzajímavějším, co dnes všichni zažili.
Že jste o pečovatelské skupince ještě neslyšeli? Na hlavním 
pódiu o nich opravdu nepadlo ani slovo. V příručce se in-
formace o této jednotce krčí až na 105. stránce. I přesto byl 
už v průběhu dopoledne arch k zapisování zájemců plný. 
Ve středu mezi místní seniory vyšly dvě 
skupinky po deseti lidech z řad účastníků 
doprovázené právě týmem pečovatelů, kte-
rý se skládá především ze zkušených stu-
dentek olomoucké VOŠs Caritas. Vyrazí i 
ve čtvrtek. A v pátek budou zpívat v ulicích 
Žďáru pro Žďár.
Jejich cílem je přenést kousek setkání mezi 
zdejší obyvatele. “Křesťané vždy vnímali, že 
vše, co dělají, nedělají jen pro sebe. Poté, co 
poznali Krista a Jeho lásku, tak se o ni chtě-
jí podělit i s ostatními. Ježíš sám si velmi 
často všímal slabých a potřebných. Tak i mladí, kteří Ježíšo-
vou láskou žijí, si chtějí lidí v tomto městě všimnout, navštívit 
je, povzbudit je a přinést jim kus radosti, kterou sami proží-
vají,” vysvětluje doprovázející kněz Petr Bulvas.
Jeho tým nezahálel ani v přípravném týdnu. Jedna skupin-
ka nacvičila divadlo, druhá vyrobila zpěvník. Z něj vybírají 
písničky, když se po jedné hodině odpoledne sejdou s dob-
rovolníky. Místností, kterou “zdobí” 11 paroží a vitríny s vy-
cpanými ptáky, se nesou tóny písničky “To ta Heľpa”. Holky 
sice tvrdí, že ji příliš neznají, ale Kája, jedna z pečovatelek, je 
odhaduje mnohem přesněji: “Vy se tváříte, že to neznáte, ale 
jak vám to jde!”. Jitka a Terka, obě studentky Caritas, vysvět-

lují, jak vše bude v domově probíhat a také čeho by se 
neměli leknout. 
Po modlitbě se odchází směrem k domu s pečovatelskou 
službou. V přízemí visí plakátek, který zve na “Kulturní 
pásmo účastníků CSM”. Pozvání přijalo dvacet klientů. 
Maruška se ujme úvodního slova, ale jen na krátko. Po 
první písničce vytáhnou velkou papírovou tabuli, na 
které je připravena hra Riskuj!. Nejprve všichni taktizují 
a berou si lehčí otázky, v posledním kole se ale všechny 
skupiny odváží vzít si políčko za 10 000. První skupinka 
se nakonec úspěšně dopočítá, kolik miliónů je jeden bi-
lión. Druhá je také úspěšná a správně odpovídá, že Cyril 
a Metoděj přišli na Moravu v roce 863. Smůlu má až po-
slední skupinka. Co je to mžurka, neuhádnou. Počítají se 
body, ale v místnosti panuje ruch, takže vyhlášení vítězů 
zaniká. “Riskuj! bylo docela nešťastné. Bylo na něj příliš 
mnoho klientů, takže špatně slyšeli a bylo to nadlouho,” 
hodnotí později svou práci Terka.
Zpívání má úspěch mnohem větší. I když na otázku 
“Co se vám nejvíce líbilo?”, odpovídají všichni shodně: 
“Všechno!”. Kromě lidovek se hrají také křesťanské pís-

ničky. “Tu předposlední 
písničku Dobrořeč, duše 
má, Hospodinu jsem ne-
znala,” přiznává paní Irena. 
Ale paní Jaroslava, která 
sedí hned vedle ní, poho-
tově dodává: “Ale ta byla 
moc pěkná.” Obě slibují, 
že ve čtvrtek přijdou na 
mši svatou, vždyť to mají 
kousek.
Nakonec se všichni spo-
lečně modlí. Ještě než se 

návštěvníci odeberou na další program a navštívení do 
svých pokojů, dlouho si povídají. “Program naše seniory 
rozhodně potěšil. Zkrátil a zpříjemnil jim čas,” vystavuje 
vysvědčení snaze celého týmu Jana Otavová, koordiná-
torka pečovatelské služby. “Moc moc děkujeme,” zní vše 
shrnující slova z úst seniorů. “Chtěla bych přinést radost 
a myslím si, že radost je to, co si také odnesu,” přála si 
Terka z Nového Jíčína. A podle úsměvu na její tváři při 
odchodu, se jí přání vyplnilo na 100%.  Setkání mládeže 
prostě není jen o skvělém programu na pódiu, ale i o ta-
kových drobnostech jako je 90 minut strávených v domě 
s pečovatelskou službou.                 JK

PODĚKOVÁNÍ

OTČE BISKUPE, DĚKUJEME!
Redakce Kompotu se připojuje k poděkování otci biskupu 
Paďourovi za jeho službu mládeži. Je také za co. Vždyť jako 

!!!

REPORTÁŽ

PEČOVATELÉ ROZDÁVAJÍ 
VE ŽĎÁŘE „KUSY RADOSTI“

biskup – delegát pro mládež – nás doprovázel plných 
12 let. K díkům přidáváme přání pevného zdraví 
a  radosti. Jeho nástupci v biskupské službě mladým – 
otci biskupu Pavlu Posádovi pak chceme vzkázat, že se 
těšíme na společně prožité chvíle a vyprošujeme mu celý 
KOMPOT z darů Ducha.

redakce časopisu Kompot
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Hudební virtuóz české mladé houslové generace. Naděje vážné 
klasické hudby. I takové věty můžeme slyšet o Josefu Špačkovi, 
který dnes vystoupí ve Žďáře. Jeho zkušenosti z nejprestižnější 
houslové soutěže světa? „Byl to nářez“.

Mohl by ses krátce před-
stavit?
Já jsem Pepa Špaček. Je 
mi 25let. V současné době 
pracuji jako koncertní mi-
str v  České fi lharmonii. 
Na housle hraju už strašně 
dlouho, od tří let.

Studoval jsi v Americe. 
Jaké to je? Jdou vidět roz-
díly v přístupu učitelů ve 
výuce?
Nehodnotil bych rozdíl 
v kvalitě, protože u nás jsou 
stejně dobří pedagogové 
jako v Americe. Spíš bych 
hlavní rozdíl viděl v přístu-
pu škol a vzdělání obecně. 
Škola, kterou jsem navště-
voval já, je hodně výběrová. 
Právě díky výběrovosti je 
tam neuvěřitelná atmosféra, 
motivace a inspirace. V Če-
chách se člověk hodně na-
učí od svého profesora, ale 
v Americe se učíme také od 
svých spolužáků, kteří jsou 
výborní a výborně motivují.

Stal ses koncertním mis-
trem České fi lharmonie. 
Jaké je vést starší kolegy?
Ze začátku jsem z toho měl trochu strach, protože jsem začí-
nal jako nejmladší člen orchestru a rovnou z pozice mistra. 
Uvědomoval jsem si proto její vážnost a zodpovědnost. Důle-
žitá je hlavně pokora, ale člověk musí mít také autoritu. Musí 
být leader, ale nesmí to přehnat. Orchestní mistr je takovým 
článkem mezi dirigentem a orchestrem. Můj přechod ze stu-
dií do zaměstnání byl, jak by se řeklo v Americe, easygoing. 
Myslím, že to bylo moc pěkné. 

Zúčastnil ses také Soutěže královny Alžběty, kde jsi po-
stoupil až do fi nále.
Na světě jsou dvě houslové soutěže, které jsou v podstatě 

olympijské hry pro houslisty. Královna Alžběta je, my-
slím, ta největší, protože má již 75letou tradici. Takový 
Wimbledon v tenise. Pro houslisty je to nejvyšší meta, 
které člověk může dosáhnout. Účast ve fi nále pro mě byl 
neuvěřitelný zážitek, na který jen tak nezapomenu. Byla 
to ohromná zkušenost.

Budeš také hrát na CSM ve Žďáře. Jak vnímáš propoje-
ní duchovní a umělecké (muzikální) sféry?
Myslím, že to k sobě absolutně patří a že to z toho vznik-
lo. Když si vezmeme počátky klasické vážné hudby, na-

příklad Gregoriánský chorál, 
za jehož vznikem stojí papež 
Řehoř IX. Církev byla ta, 
která hudbě dávala směr. Ne-
chci říct, že ji přímo podpo-
rovala, protože byla v někte-
rých směrech i proti ní, ale 
hlavně díky katolické církvi 
se hudba vyvinula tak, jak se 
vyvinula. A to úžasně.

Koho bys pozval na koncert 

ve Žďáře?
Chtěl bych pozvat úplně 
všechny, ale hlavně lidi, kteří 
nemají s klasickou vážnou 
hudbou zkušenosti. Určitě 
bych doporučil těm, kteří 
nemají moc možností se s ta-
kovou hudbou setkat, proto-
že je to umění, které je tu po 
staletí. A hlavně veškerá po-
pová hudba pochází z vážné 
hudby. 

Ve svém volném čase po-

sloucháš co?
Poslouchám většinou váž-
nou hudbu, protože jsou to 
věci, které neznám a chtěl 
bych se je naučit.

Jak se připravuješ na kon-

cert? Máš nějaký rituál?
Rituál přímo ne, ale když je to něco hodně velkého a je 
tam třeba 2000 lidí, je to něco speciálního a já jsem ner-
vóznější. To znamená, že musím provádět takovou svou 
rutinu, abych se uklidnil. Protože většina koncertů je 
večer, rád si zdřímnu a po probuzení se rozcvičím jako 
v  tělocviku. Vezmu to od hlavy až po patu, abych roz-
proudil krev. Před koncertem se rád hodinu rozehrávám 
a k přípravě patří i modlitba. Rád se modlím, aby to dob-
ře dopadlo a já mohl rozdávat radost svým talentem.

mp

ROZHOVOR

JOSEF ŠPAČEK

DŮLEŽITÁ JE HLAVNĚ POKORA
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KNIŽNÍ INZERCE

MÁM VŠECHNO

ZPRÁVY

NEBOJTE SE!  ROZLÉHALA SE

VÝZVA REŽISÉRA STRACHA SÁLEM

Tenká knížka s názvem Mám všechno vypráví o životě mladé 
blahoslavené křesťanské dívky Chiary Luce Badano. Chiara se 
narodila 29. října 1971 v italském městečku Sassello jako je-
diné dítě svých rodičů. Ti ji vychovávali s velkou láskou a byli 
velmi vděční za dar jejího života. Když jí bylo devět let, vydala 
se s rodiči na velké setkání křesťanských rodin do Říma, kde 
se setkala s životem Hnutí fokoláre. Způsob prožívání víry lidí 
v tomto hnutí nadchl celou její rodinu. 
V sedmnácti letech Chiara při hraní tenisu poprvé pocítila 
ostrou bolest v rameni. Když bolest neustávala, absolvovala 
velké množství lékařských vyšetření, při nichž lékaři zjistili, 
že má zhoubný kostní nádor. S touto nemocí dlouho a velmi 
statečně bojovala a prodělávala náročnou léčbu. Svou naději 
v Boha a v Jeho nesmírnou lásku předávala svým úsměvem 
a pro všechny, kteří ji v nemocnici navštívili, byla velikým da-
rem. Chiaře nebylo ani devatenáct let, když zemřela, přesto 

Zájem účastníků o přednášku režiséra a herce Jiřího Stracha 
předčil všechna očekávání organizátorů. Akci navštívilo při-
bližně 1400 lidí. „Já jsem strašný stydlín, to takhle nemůžete 
hned na mě,“ komentuje úvodní mohutný aplaus a naoko se 
schovává za oponu. Glosování a dynamičnost vyprávění po-
tom provázejí celou dvouhodinovou přednášku s diskuzí.
„Boží režie je stejně dokonalá, té nikdo nemá šanci se ani 
přiblížit,“ odpovídá na dotaz ke svému povolání. „A k herec-
tví jsem se dostal úplnou náhodou, vybrali mě v dětství na 
konkurzu,“ vzpomíná. Podle Stracha má umění povznášet, ne 
ukazovat bažiny, ve kterých se pohybujeme. „Proto ode mě 
asi nikdy neuvidíte fi lm krutý či tupící. Točím raději o Božím 
obrazu.“
Nebojte se. Takovou radu několikrát charismatický režisér 
zdůraznil i s odkazem k biblickým pasážím a hlavnímu téma-
tu přednášky – tedy jak svědčit o Bohu a Kristu mezi věřícími. 
„Nikdy jsem svou víru netajil a vždy jsem ji hlásal veřejně. 

Když Boha zapřete, nemůžete se pak moc dobře podí-
vat do zrcadla,“ varuje. „A pokud se vám někdo odcizí, 
neřešte to, nenuťte ho. Dobré víno se má nechat uzrát. 
Jinak lijete jen burčák, po kterém pouze bolí hlava,“ 
vysvětluje. „Věřme Pánu Bohu, že ví, kdy to má jak 
načasované. Sice má trochu drs-
né metody, například když svého 
vlastního syna vzal a nechal přibít 
na kříž. Přesto, Bůh není víra, Bůh 
je jistota.“                  mai

její život může být pro každého z nás velkým příkladem 
a poučením. 
Chiara Luce je pro 
mě vzorem svou 
statečností a zvolila 
jsem si ji i jako svou 
biřmovací patron-
ku. Zaujalo mě na 
ní, že byla radost-
ná a vytrvala ve 
víře, naději a lásce 
k Bohu až do konce.  
Žila úplně běžným 
životem a dokázala 
být věrná Pánu prá-
vě v maličkostech. 
Ve své nemoci se 
mu úplně odevzdala a stala se jeho nevěstou na věčnosti. 
Knihu je možné zakoupit na stánku Sekce pro mládež.

mas

Přinášíme vám několik zajímavých myšlenek ze včerejších dis-
kusních skupinek:

Jednou se nade mnou jedna paní modlila v jazycích. Nerozu-
měla jsem tomu a byla jsem z toho dost vyplašená. Asi to pro 
mě nebyl přesně ten způsob, jak s Duchem svatým být.

Vnímáme vůbec působení ducha svatého v našem živo-
tě? Má tolik cest, že si všech jeho darů ani nevšimneme. 
Někdy si až s několikaletým časovým odstupem uvědo-
mím, že řešení nějaké situace bych sám nikdy nevymy-
slel.

Mně Duch svatý pomohl při hraní amerického fotbalu. 
Chytil jsem balon tak dobře, že mi jenom Duch svatý 
mohl poradit, kam běžet.              Anj

SHRNUTÍ KATECHEZE

TO NEJLEPŠÍ ZE SKUPINEK
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DENÍČEK

ÚRYVEK Z TAJNÉHO

NOČNÍHO DIALOGU
„Visačko? Visačko? Visačko! Kde vězíš? Hledám tě kdovíjak 
dlouho, kde jsi? Vylez! To jsem jen já, identifi kační náramek. 
Jsou tři ráno, všichni už šli spát, neboj se. Já vím, že ti z toho 
celodenního pohupování se ve vzduchu na klíčence není 
dobře, ale as-
poň úplně 
slabě ozvat 
by ses mohla, 
ne?“
 „Jo.“
„No koneč-
ně! To jsem 
si oddechl, už 
jsem se bál, že 
tu v pokoji ani 

nejsi.  Aha, ty ležíš pod hromadou oblečení. To tě tu ne-
chali? Zapomněli na tebe? Víš, možná buď ráda. Já jsem 
s nimi chodil celý den a jsem od toho celý pomačkaný 
a špinavý. To ty jsi pořád jako ze škatulky.“
„Hmm.“
„Tak si říkám, že ty možná pojedeš i na další setkání. Vy-
táhnou z tebe ten popsaný papír, dají tě do krabice, za rok 
znovu vytáhnou a budeš nosit zase jiné papíry. To já ne. 
Mě určitě vyhodí do koše, ale zato zase se možná dosta-
nu do recyklace. Chápeš, do recyklace! Tady se totiž třídí 
odpad! Recyklace byla odjakživa můj sen. Až dosloužím, 
chci do sběru! Skvělé životní motto, mám ho od sešitů. 
Chtěla bys taky do recyklace?“
„Ne.“
„Proč ne? Je to skoro jako ráj! Nebo spíš jako zpověď! 
Stane se z tebe něco úplně jiného, úplně nového a znovu 
můžeš rozdávat štěstí a radost a barevné skvrny na oble-
čení! No řekni, co proti něčemu takovému můžeš mít?
Visačko, ty spíš?“
„Hmm.“                  Anj

INZERCE

SPOLU NA CESTÁCH VÍRY

Chcete si připomenout žďárskou atmosféru a dozvědět se, jak 
setkání prožívali další mladí lidé z řad účastníků i přípravné-
ho týmu? Sledujte Českou televizi! V neděli 9. září v 15:40 se 
bude v rámci cyklu Cesty víry na ČT2 vysílat dokumentární 
fi lm Jana Hellera „Spolu“, který se zaměří právě na přípravy 
a průběh CSM. Reprízy jsou naplánovány na čtvrtek 13. 9. 
v 12:45 a neděli 16. 9. v 6:00.           ppl, leč

INFORMACE

PŘEDNÁŠKY

Z důvodu nemoci odpadají v pátek tyto přednášky:

- Ing. Mária Čalfová: Ekonomika společenství

- Ondřej Geršl: Workshop - bezpečnost na internetu

!!!
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Pepa Sejkora je hlavní postavou muzikálu Gedeon, který při-
pravuje více než 60 lidí z Biskupského gymnázia ve Žďáru nad 
Sázavou. 

Můžeš nám říct, jak ses dostal k této roli? 
Oslovil mě pan ředitel, jestli bych jim nechtěl pomoct s ná-
cvikem Gedeona. Ze začátku jsem netušil, že zrovna já budu 
Gedeon. Myslel jsem si, že budu mezi sboristy, ale bylo mi ře-
čeno, ať to zkusím, protože bych se na tu roli hodil. Opravdu 
jsem to zkusil a už mi to zůstalo. 

Upozorňujeme diváky, že následující pořad nevyjadřuje ná-
zory 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 byla zřízena nová sociální pra-síť 
pra-se – promiňte, pra-Signály. Většina mláďat a mladších 
zvířat si tuto pra-síť moc chválila. Stěžovaly si jen některé 
staré ryby, že jim mladí v té pra-síti uvízli a tráví tam příliš 
mnoho času. 
  Pra-síť je ve výborném stavu, protože ji spravuje velmi ši-
kovný sklípkan a žádný sekáč – nebo jak se dnes moderně 

Jak probíhaly zkoušky na muzikál? A jak dlouho jste 
to nacvičovali?
Já jsem nebyl úplně u zrodu tohoto projektu, ale inten-
zivně jsme to secvičovali asi 3 měsíce. Viděl jsem nějaké 
videozáznamy ze zkoušek muzikálu. Byl jsem překvape-
ný, jak jsou všichni účinkující moc šikovní. Jsem vděčný, 
že s nimi můžu spolupracovat. 

Co myslíš, že může říct příběh Gedeona mladým li-
dem, kteří muzikál budou sledovat?
Z mého pohledu je to nadčasový příběh, který může 
něco říct i lidem dnešní doby.  Úplně obyčejný člověk 
jako Gedeon byl osloven andělem a pořád nevěděl, jestli 
se na svůj úkol hodí. Když dostal od Boha odpověď, že 
ano, vzal všechno, co měl a řídil se tím, co mu bylo od 
Hospodina řečeno. Díky tomu, že uposlechl, izraelský 
národ byl vysvobozen z útlaku Midjánců. 
V životě každého člověka dnešní doby jsou chvíle rozho-
dování pro různé důležité věci. Když dostaneme nějakou 
odpověď nebo impuls, je potřeba si za tím jít. Mít odhod-
lání dotáhnout to až do konce.

Proč by účastníci CSM měli přijít podívat se zrovna 
na vás?
Myslím, že příběh má spád, je dobře muzikálně i pěvecky 
zvládnutý a z ohlasů z našich zkoušek bylo poznat, že se 
to lidem líbí. Takže přijďte a uvidíte.  Myslím si, že vás to 
osloví.               mas

ROZHOVOR

KDYŽ DOSTANEME 
NĚJAKÝ IMPULS,

 JE TŘEBA SI ZA NÍM JÍT

VEČERNÍČEK

O PRA-SIGNÁLECH (1. DÍL)
říká hacker – si na něj nepřijde. Některé krávy se sice této 
pra-síti posmívají: „Zelená, modrá, pro blázny dobrááá,“ 
ale přitom dál přežvykují zelenou trávu pod modrým 
nebem.
Pra-síť fungovala vždy velmi dobře. Všechna mladá zví-
řata se tam scházela, zvala se na různé pra-akce, vyměňo-
vala si pra-fotky, četla pra-články, diskutovala, blogovala 
a dělala různé bláznoviny. Jen zřídka poklidné společen-
ství narušila pra-parta pavouků křižáků nebo tarantulí. 
Zasáhli do diskusí svým jedem a nějaká ta moucha to 
vždycky odnesla. Takže ten, kdo chtěl na pra-síti hledat 
mouchy, je tam našel, ale většině zvířat to nevadilo. Ně-
jak rozuměla tomu, že mouchy k síti patří a že sklípkan 
– správce pra-sítě – musí být také z něčeho živ.

(pokračování příště)
P. Jarda Krajl

?
…

Nejmenovaný bohoslovec J. L. přede mší půjčuje na-
fukovací růžovou rukavici ze setkání mládeže v Kolíně 
nad Rýnem kamarádce, která si nemá na co sednout. 
Ta děkuje: „Jendo, jsi moc hodný, že jsi mi dal svoji 
ruku pod můj zadek.“

HLÁŠKA DNE

KOLÍNSKÁ RUKAVICE
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Patnáctý srpen roku 2012 se zařadil mezi nejvýznamnější data 
historie lidstva po bok takových událostí, jako je vynález kola, 
objevení Ameriky či narození Karla Gotta. Křesťanský komu-
nitní web signály.cz totiž tento den ofi ciálně spustil svou mobilní 
verzi.
Co mobilní verze znamená? Struč-
ně řečeno - nyní můžete signály.cz ve 
svém mobilu prohlížet mnohem jed-
nodušeji. Jde o tzv. responzivní web, 
kdy se zobrazení stránky automaticky 
přizpůsobuje rozměrům obrazovky. 
V  mobilu tedy nově vidíte signály.cz 
trochu jinak, než se zobrazuje na vašem 
počítači. Mobilní verze umožňuje pro 

telefony od nynějška rychlejší a jednodušší používání.
Signály v mobilu ocení pochopitelně hlavně majitelé 
chytrých telefonů. Nejste jeho vlastníky? Nezoufejte 
a zapojte se do GPS hry, ve které takový mobil můžete 
vyhrát. Stačí přijít na stánek signály.cz a vyzvednout si 
úvodní obálku, ve které jsou všechny potřebné infor-
mace. Hra má celkem dvanáct stanovišť na různých 
místech ve Žďáru. Ty je třeba objevit a zaznamenat do 
tabulky. Hlavními cenami, které se budou losovat v so-
botu dopoledne, jsou dárkové balíčky webu signály.cz 

a především smartphone Samsung 
Galaxy mini.
Spuštění mobilní verze je spojené 
i  s různými drobnými designovými 
úpravami, kterých si určitě všimnete. 
Věříme, že je oceníte a že pro vás bu-
dou mít mobilní signály.cz ještě větší 
šťávu ;o)                       redakce signály.cz

SIGNÁLY.CZ

SIGNÁLY.CZ PŘEPISUJÍ 
DĚJINY

Máte chytrý telefon, nebo se ho chystáte vyhrát v signálác-
ké soutěži? Máme pro vás tip na novou aplikaci – mobilního 
Průvodce Žďárem.

Stačí, když zajdete se svým mobilem (podmínkou je pouze za-
pnutý bluetooth nebo wifi ) do vstupního prostoru Městského 
úřadu Žďáru nad Sázavou (Žižkova 227/1). Průvodce se vám 

sám nabídne ke stažení. K dispozici je i na webových 
stránkách města (www.zdarns.cz).

S touto aplikací budete mít přehled o kulturních a spor-
tovních akcích ve městě, o cílech pro turisty (muzea, 
galerie, naučné stezky, památky, plastiky M. Olšiaka) 
a také o ubytovacích zařízeních. Pomocí průvodce mů-
žete také zavolat na čísla v něm uvedená, spustit odkazy 
na webové stránky, zjistit otevírací doby či důležité kon-
takty. Zároveň obsahuje i interaktivní mapu a v případě, 
že jste vybaveni GPS navigací, vás spolehlivě dovede ke 
zvolenému cíli.            hAn

ZPRÁVY

BLOUDĚNÍ VE ŽĎÁRU

ODZVONILO

Odvaž se, zavaž se!
Sestra Vincenta Kořínková řekla Bohu své ano v patnácti le-
tech, manželé Beránkovi se vzali navzdory velkým rozdílům 
v životním stylu. Petr Šabaka o sobě tvrdí, že by byl lvem 
salonu, kdyby se Božím řízením nestal knězem. Všichni se 
shodují, že každé povolání provázejí obtíže. Bůh však chce, 
abychom byli šťastní. Náš úkol poznáme tak, že při jeho plně-
ní cítíme klid a radost v srdci.

Moderování a práce s mikrofonem 
Třicet lidí je na zemi na čtyřech a zuřivě štěká. O chvilku 
později zase všichni prskají. Nejsme v blázinci. Jen trénuje-
me správné dýchání a mluvení na workshopu Radka Habáně 

a Karoliny Antlové. Nahlédli jsme do přípravy a vedení 
rozhovoru, vyzkoušeli mluvení do mikrofonu a natočili 
reportáž. Workshop všem přinesl nové zkušenosti a po-
bavení při poslechu vlastních výtvorů.

Jak se vyznat v moderní hudbě – existují negativní 
hudební styly?
P. Mgr. Ing. Pavel Šupol – za dlouhou řadou titulů se 
skrývá i dlouhá řada vědomostí. Kdo se osobně před-
nášky nezúčastnil, nemusel by věřit nepříjemným fak-
tům, která nám tento vynikající přednášející ukázal 
a  dokázal. Uvedení hudby do historického kontextu, 
svědectví těch, kterých se temné stránky hudby dotý-
kají a ukázky hudebních videoklipů byly pospojovány 
do jednoho řetězce místy překvapujícího a místy plné-
ho rozčarování. Na jeho konci ale promyšleně přišlo na 
řadu i povzbuzení a pár rad. 

hAn, LuP, Anj

ZPRÁVY Z PŘEDNÁŠEK

POVOLÁNÍ, HUDBA

I PRÁCE S MIKROFONEM
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VTIPY

ZPRÁVY

ZLODĚJE TOITOIKY 
PROZRADIL ZÁPACH

POČASÍ

PÁTEK 17. 8. 2012

Jakmile jsme se z hlavního pódia dozvěděli, že je Karel z in-
formací nezvěstný, zalarmovali jsme našeho detektiva Frcial-
da Serpentiniho, aby Karla vypátral. Ten ihned zahájil pátrání 
a jako první se šel na Karla optat přímo ke stanu informací. 
  „Karel tu určitě byl, je tu jeho visačka, ale před chvílí někam 
odešel. Možná šel na záchod,“ věrohodně krčila rameny ve-
doucí informační skupiny Jitka R. Detektivovi Serpentinimu 
se však podařilo získat výpověď od jiného člena týmu, která se 
od skutečnosti uvedené jeho nadřízenou značně lišila. 
 „Vždycky, když dojdu na Informace, je Karel na záchodě, na 
obědě, nebo prostě někde pryč. Karel je jako Yetti, všichni 
o něm mluví, ale nikdo ho tu ještě neviděl“ prozradil Serpen-
tinimu. Ze strachu před Karlem nechtěl být jmenován. Jedno 
je jisté, Karla na informacích nikdo nikdy neviděl.
Detektiva Serpentiniho ale počáteční nezdar neodradil a pát-
ral dál. Povedlo se mu ve fotoarchivu CSM dohledat fotografi i, 
na které je Karel zaručeně zachycen. Stojí v druhé řadě za dív-

kou v pruhovaném svetru, bohužel mu obličej zakrývá 
větev a je vidět jen jeho rameno. I přesto je tato fotografi e 
velikým přínosem pro vyšetřování.  Je z ní totiž patrné, 
že Karel měří 180 - 190 centimetrů a má štíhlou postavu. 
Další informace o Karlově podobě nejsou k dispozici.
Ve vyšetřování „případu Karel“ budeme dále pokračovat 
a informace o postupu vám přineseme v některém z dal-
ších čísel našeho časopisu.       

        PJJ

JANICKOVY KACHNY

UŽ SE NAŠEL 
KAREL?

Příbramští policisté při silniční kontrole „vyčuchali“ zlo-
děje mobilní toalety. Když zastavili projíždějící dodávku, 
ucítili velmi silný zápach, který je dovedl k přenosnému 
záchodku v zavazadlovém prostoru. Zloděj nejdříve tvr-
dil, že toaleta je jeho. Později však přiznal, že ji ukradl na 
nedalekém staveništi.                                          PJJ

Teplé ráno s teplotou 16°C slibuje numerický předpo-
vědní model na pátek.
Během dne očekáváme teploty okolo 24°C s polojasnou 
a polooblačnou oblohou. 
Večerní mši budeme slavit při teplotě 17°C, mikina s se-
bou se může hodit.
Pásmo srážkové oblačnosti, které bude v pátek přecházet 
přes Českou republiku, by Žďár mělo minout.               JK

Polojasno
23 - 26°C

Potká hroch se slonem dinosaura a ptají se ho:
„Nazdar, dinosaure, má tě Noe na facebooku v přátelích?“
„Ne, nemá...“ odpoví dinosaurus.
„Hm, tak to máš asi problém, co?“

V hodině náboženství vypráví katechetka o povolání učed-
níků.
„Petr byl prostý rybář, když ho však Ježíš zavolal, zanechal 
svého povolání a stal se...“ - „Policistou!“, vykřikne Jiříček.
„Policistou?“, diví se katechetka, „jak jsi na to přišel?“
„No, Ježíš mu přece řekl: Od této chvíli budeš chytat lidi.“

Dobrý den, máte nějaké knihy o sebevraždě?
„Ten regál vlevo, 3 police.“
Ale tam žádné nejsou!
Vidíte, jací lidé dneska jsou! Půjčí si a nevrátí…
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