
…z ovoce Ducha

Také máte ten vtíravý pocit, že se vás tady nic netýká? Ne, že bychom 
si v programu neměli co najít. To spíše naopak. Je toho příliš a při roz-
hodování, co obětovat, se dostáváme do lehce depresivního stavu. Ale 
prostě ty super myšlenky nějak nejsou pro nás. No jo, pěkné svědectví 
to bylo, říkáme si poté, co už po několikáté slyšíme příběh o povolání
k zasvěcenému životu, k čistotě či k manželství. Jenže to je všechno. 
Pěkné story a jdeme na další. 
Přivezli jsme si s sebou do Žďáru pořádně odolnou zeď. A ta zeď nás 
chrání. Za tou zdí je totiž strašně zlý svět. Svět, ve kterém nedržíme 
nic v rukou. “Pozor, Boží láska!” hlásá cedule v jednom rohu našeho 
bezpečného příbytku. “Pozor, věčný život!” upozorňuje nápis na zdi na 
druhém konci. “Pozor, Boží vůle!” nasprejujeme sami.
Zeď je to pevná a vysoká, ale není zvuku odolná. A ti, co za zdí mluví, 
jsou buď stále hlasitější, nebo stále blíž. Jejich slova se od zdi odrážejí
a zanechávají šrámy. Občas se dokonce nějaké zaryje tak silně, že i naše 
bezpečná zeď zakolísá. A ve čtvrtek při koncertech se asi ta naše zeď po-
řádně třásla v základech. Protože ta pravá zábava, nadšení a energie pro-
stě byla za zdí. Tuhle už dokonce vypadla cihla a tak tajně mžouráme, co 
se za zdí asi tak děje. Už si možná ani nemyslíme, že ta zeď je zeď bez-
pečná a bezpečnostní. Vždyť to, co tou škvírou vidíme, nevypadá nijak 
nebezpečně. Naopak 
spíše zázračně. Jenže 
pak se ozve něco, co 
se nám vůbec nelíbí: 
“Kristus dal všechno!” 
Nelíbí se nám to proto, 
že tak nějak tušíme, že 
i my bychom měli dát 
všechno. A v ten mo-
ment bychom tu naši 
zeď nejraději dozdili, 
zdvojili a ještě zvýšili. Důvodů, proč to udělat si najdeme nespočet.
Výmluvy, výmluvy, výmluvy. Ale možná by bylo přínosnější si říct ně-
které věci narovinu. Ne navzájem mezi sebou, ale sami sobě. Z očí do 
očí, když stojíme před zrcadlem. Ten vtíravý pocit možná vůbec není
o tom, že se nás to tu netýká. Ale právě naopak. Všechno, co tu slyšíme 
a vidíme, se nás týká. Je to o tom, co zaznělo na koncertu eSPé: “Pokud 
se tady nepotkáš s Bohem, tak jsi tu zbytečný.”
Našli-li jsme se ve výše napsaném, nedávejme jenom like, ale prostě 
zbořme tu zeď. Bůh je totiž za ní.        JK

Dnes se nám na 
CSM schází dvě té-
mata, svátost smí-
ření a radost, plod 
Ducha svatého. 
Je možné mluvit
o zpovědi a o ra-
dosti současně? 
Zkusím se na to 
podívat očima 
mého života. 

Nejdříve jsem prožíval okolo zpovědi jedi-
nou radost – že už „to“ mám za sebou. Dost 
neútěšné období. Ani nevím, jestli z této mé 
„radosti“ měl vůbec nějakou radost Bůh. Asi 
ne, protože mě z toho vyvedl. Možná nechtěl, 
aby moje zpověď byla sebeobžaloba.
Později jsem měl po zpovědi radost z toho, 
že mám čisté svědomí, že už nemusím na své 
hříchy myslet, protože jsou mi odpuštěny. To 
už byla úleva. Samotná zpověď byla ale stále 
nepříjemná.
Ještě o trochu později jsem největší radost 
měl z toho, že mě Bůh miluje (i) jako hříš-
níka. Hříšníkem jsem byl, jsem a zůstanu (ne 
že bych chtěl). Přesto nebo možná i právě 
proto mě Bůh má rád a nabízí mi vykoupení, 
vysvobození z hříchu. 
V poslední době mám při svátosti smíření 
největší radost z toho, že mám právě takové-
ho Boha. Boha, který je pravdivý a zároveň 
velkorysý, který má otevřenou náruč plnou 
milosrdenství a posily na cestu. Boha, který 
neodsuzuje, ale prokazuje lásku i v tak nároč-
né situaci, jako je můj hřích. Středem zpově-
di pro mě už není hřích samotný, ale setkání 
s tímto mým Bohem. 
To vám přeji zažít, protože je to jedna z mých 
největších radostí :).

P. Robert Bergman, Plzeňská diecéze

Plátek Celostátního setkání mládeže Žďár nad Sázavou 2012

ÚVODNÍK

NÁŠ BŮH JE

VELKORYSÝ! 

FEJETON

BŮH JE ZA ZDÍ NAŠICH VÝMLUV. 
ZBOŘME JI!
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Dámy a pánové, vážení účastníci a účastnice, pořadatelé a po-
řadatelky, drazí hosté. 

Jménem MAOK (Mezinárodní asociace odpadkových košů) 
Vám děkujeme, že jste se rozhodli podpořit naši organizaci 
a denně nás zásobujete nepřeberným množstvím zajímavých 

Na CSM se stal fenoménem. Nikomu se zde nestávají tak neu-
věřitelné příhody jako jemu. A nikdo, ani otec Jenda Balík, zde 
není tak vytížený jako on. Ačkoliv se na pódiu ještě neukázal, 
už teď má davy fanynek i fanoušků, kteří se těší, až si jednou 
udělá čas i na ně. O kom je řeč? Přece o Karlovi. 
Karle, víme, že časopis Kompot čteš, proto Ti účastníci posílají 
pár vzkazů:

Markéta, Majetín
Ukaž se, už se na Tebe hrozně těším. Chtěla bych Tě poznat
a vědět, jak vypadáš a jaké máš vlasy. 

Vítek, Brněnská diecéze
Karle, už je na čase, abys toho nechal a odešel ze scény. Už jsi 
skončil, jsi mrtvý.

Pepa, Ústí nad Labem (zaskakuje za Karla na pódiu)
Jsi neskutečně úžasný informátor, obdivuji tě. Ale kvůli 
tomu, že tady informuješ hodně lidí, pak nestíháš další 
povinnosti, jako třeba výstupy na pódiu. A to mě hod-
ně mrzí. Kdybych tě tolik neobdivoval, byl bych na tebe 
hrozně naštvaný!!!

František, Rozseč nad Kunštá-
tem
Karle, sedni si někam na kafíčko
a počkej, až Tě najdou.

Vojta, Radošovice a  Kristýna, 
Skrýšov
Milý Karle. Na to, že jsi toho to-
lik zažil, docela ti to na fotce na 
Facebooku sluší. Kdybys měl 
nějakou další momentku, pošli ji 
fanynkám.                                LuP

informací. Díky našim pracovníkům, strategicky roz-
místěným po Žďáru i po budovách, v nichž jste ubyto-
váni a máte program, přesně víme, co jste měli k obědu, 
svačině i večeři, jaké druhy sladkostí preferujete, kolik 
papíru, obalů a nerecyklovatelného odpadu vyhodíte. 
Všechny tyto informace budou pečlivě vyhodnoceny
a archivovány, aby mohly být naše další služby maximál-
ně přizpůsobeny Vašim potřebám.
Některé výsledky jsou k dispozici již nyní a proto Vás 
můžeme na příští ročník setkání příjemně navnadit.  

Tak tedy – pro příští rok budou všechny odpadkové koše 
v místě zvýšeného výskytu mladých z Ostravska pře-
barveny na růžovou, nad všemi koši budou rozmístěny 
rozprašovače s přípravkem proti vosám speciálně pro br-
něnské a nezapomeneme na instalaci osvětlovacích zaří-
zení vnitřku košů, kdyby někomu z jižních Čech do něj 
něco ve dvě ráno spadlo a on to nemohl najít. Uvažujeme 
o zavedení speciálních recyklátorů na špinavé ponožky, 
ale tento úžasný stroj zatím nebyl vynalezen.  

Doufáme, že nám i nadále zachováte svou přízeň.
S přáním pevného zdraví a zábavy

Vaše Odpadkové koše               Anj

Zdravá a vyvážená strava je základem pro dobrou fyzickou kondici. 
A co tvoje duše – nechybí jí vitamíny? Nezapomeň pravidelně užívat  
SPES Vitae – komplex duchovních vitamínů s krátkodobým i dlouho-
dobým účinkem. Pomůže ti  připravit duši, aby dosáhla života v Kristu, 
života věčného. Bez nežádoucích vedlejších účinků, bez negativních 
vlivů na řízení motorových vozidel. Není vázáno na lékařský předpis. 
K dostání u Paulínek.                                                                               mak

DENÍČEK

TAJNÁ KORESPONDENCE 

INZERCE

NECHYBÍ TI VITAMÍNY?

ANKETA

KARLE?!?
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…

Zvládla bys charakterizovat otce Jendu?
Jenda je schopný, zodpovědný, empatický… A hlavně je to 
dobrý šéf.

Čeho si na něm nejvíc ceníš?
To je dost záludná otázka! Bylo by toho asi víc. Přímo tady 
na setkání obdivuji, jak dokáže pracovat na plný výkon, ale 
zároveň dokáže odhadnout, kdy je potřeba si odpočinout. 

Co nejčastěji tvůj šéf zapomíná?
On moc nezapomíná, ale když už zapo-
mene, tak to stojí za to. Jenže píše kos-
trbatě. Takže i když si udělá nějakou po-
známku, já mu ji nemůžu připomenout, 
protože to prostě nejde přečíst.

Jakou nejzajímavější práci jsi od něj 

dostala?
Jenda má ráno rád vymačkané pome-
ranče s citronem, někdy je připravuji já.

Který z darů Ducha Svatého během 

setkání nejvíc potřebuješ?
Sílu a trpělivost. 

Zažila jsi na setkání situaci, kdy 
jsi zřetelně cítila Boží zásah?
Měla jsem jedno odpoledne, kdy 
jsem byla úplně hotová z únavy 
a podrážděná. Potom byla mše 
a mně se ulevilo, bylo mi krásně, 
úplně jsem cítila Boží přítom-
nost. V takových chvílích člověk 
dostane tu energii, která mu chybí.

Jak byste charakterizoval Anežku?
Živé děvče s obrovskou schopností kontaktu s druhými 
lidmi.

Čeho si na Anežce ceníte?
Cením si její rychlosti, bystrosti a dovednosti komunikovat 

s lidmi.

Co Vám nejčastěji připomíná?
Že mám někam zavolat nebo na něco odpovědět. 
A také že mám na nějakou hodinu někde být.

Zkusil byste říci, co si o Vás Anežka myslí?
Doopravdy to nevím. Nejspíš že ji pořád cepuju, 

aby byla za mnou. Někdy totiž ten můj Stín kulhá 
o pár metrů dál a já jsem nervózní, že ho nemám 

vedle sebe.

Který z darů Ducha Svatého během setkání 
nejvíc potřebujete?

Dar vzájemné lásky mezi všemi organi-
zátory. Pochopitelně, že konfl ikty vzni-
kají. My potom potřebujeme vnitřní sílu, 

abychom je řešili a abychom nedělali tuto 
službu s hloupostí. 

Jak jste pociťoval, že Vám během setkání 
a jeho přípravy Bůh pomáhá?
Především dlouhodobou i krátkodobou 
důvěrou, že to všechno dobře dopadne, 
že to Bůh chce. A když on to chce, tak to 
má ve svých rukách. My potom máme 
udělat svůj díl práce poctivě a co nejkva-
litněji. S velkou jistotou, že Bůh ví, co 
potřebujeme. A že nám to dá.      JK, hAn

 ANEŽKA MOČUBOVÁ
STÍN

P. JENDA BALÍK
ŘEDITEL SEKCE PRO MLÁDEŽ ČBK

?
…

Zeptáte-li se Anežky Močubové, kdo je to Stín, odpoví: „Stín jsem já.“ Ale vzápětí vysvětlí: „Má funkce asi-
stentky otce Jendy Balíka obnáší zvedání telefonů, vyřizování věcí, porady s Jendou a řešení dalších věcí, na 
které on nemá čas.“ „To znamená, že je takové moje druhé já. Mně to umožňuje se víc soustředit na vztahy, 

na rozhodování,“ dodává její šéf P. Jenda Balík.

ROZHOVOR

Anežka podle P. Jendy Anežka osobně P. Jenda podle Anežky P. Jenda osobně

Nejoblíbenější jídlo vepřo - knedlo-zelo čína, rajská ovoce a zelenina skopové a kvalitní domácí 
moravská klobása

Nejoblíbenější fi lm Doba ledová Forrest Gump Zachraňte vojína Ryana Doktor Živago

Oblíbená hudba KaPři rádio, SBM, UDG Skillet Ave Maria od Cacciniho

Země, do které byste se 
chtěli podívat

Svatá země Amerika Zambie někde, kde jsou hezké hory

Oblíbené místo ve Žďáru BiGy BiGy všechny kostely hlavní pódium

Nejčastěji modlená 
modlitba během CSM

nějaká střelná modlitba Pane Bože, dej mi 
sílu.

Bože, dej mi sílu, abych 
tu Anežku nezabil.

Otčenáš a růženec
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Ve čtvrtek dopoledne se účastníci rozprchli na různá místa 
Žďáru, aby se setkali s kamarády, kněžími a biskupy ze svých 
diecézí. Tématem dne byla láska. Biskupové a kněží se ve svých 
katechezích dívali na lásku z mnoha pohledů. V popisech fotek 
je uvedeno, co si z jejich promluv zapamatovali účastníci.

Olomoucká arcidiecéze – Mons. Jan Graubner: „Milovat 
pořád až do konce života je hrozně těžké, ale milovat v tuhle 
okamžitou chvíli je mnohem jednodušší a přitom stejně efek-
tivní.“ 

Pražská arcidiecéze – Slyšeli jsme podobenství o lampě, 
která svítí všem a nezhasíná před zlými lidmi. Zároveň 
však své světlo nevnucuje jiným. Kdo chce, ten přijde
a využije toho světla.

Českobudějovická diecéze – Mons. Jiří Paďour: „Cítit 
lásku k nepřátelům znamená umět jim říct něco pěk-
ného.“

Ostravsko - opavská diecéze si dovolila uvést reportáž 
z roku 2060, ve které byl blahoslaven biskup František 
Václav Lobkowicz.

Litoměřická diecéze – Otec biskup Baxant nechtěl, aby 
účastníci jen naslouchali přednášce, ale aby se obohatili 
mezi sebou. Proto se představily jednotlivé vikariáty.

Královéhradecká diecéze – P. Jiří Jeniš: „Nemáme se bát spo-
léhat se na Boha, on nás miluje. Když budeme milovat i my 
jeho, on nám pomůže.“

Brněnská diecéze – Mons. Vojtěch Cikrle nás katechezí 
navedl k tomu, abychom se připodobnili k Ježíši a milovali 
ostatní tak, jak nás miluje On. Člověk musí hledat hlouběji

a více, láska má hodně podob. 

FOTOSTRANA

LÁSKA NA TISÍC ZPŮSOBŮ
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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.

(Pokračování ze 3. čísla)

Ten, kdo tomu ale nerozuměl, byl starý lev, král zvířat. Řekl, 
že s pra-sítí pra-signály je třeba skončit, že zvířata by spolu 
měla komunikovat tváří v tvář a ne se válet v pra-síti. O ko-
munikaci tváří v tvář napsal dokonce pra-knihu, která nes-
la příznačný název Pra-kniha Tváře – nebo jak se dnes říká 
Prehistoric Face book. Čím více ovšem lev propagoval Pre-
historic Face book, tím méně spolu zvířata komunikovala 
doopravdy tváří v tvář. Scházely jim totiž pra-signály, které 
jim dříve vždy napověděly, aby vyskočili z pra-sítě a jeli na 
nějakou dobrou pra-akci, na pra-koncert, pra-brigádu nebo
i duchovní pra-obnovu.

Plzeňská diecéze – Plzeňští diskutovali ve skupinkách. Po-
kud chcete vědět o čem, zeptejte se Karla!              Lup, JK

Některá rozumná zvířata dokonce zařadila Pra-knihu 
Tváře mezi zakázané knihy – nebo jak se dnes říká pra-
-librí prahibití a řekla, že jejich mláďata se vrací k pra-
-signálům. Lev se tedy rozhodl proti pra-síti pra-signály 
bojovat jiným způsobem. Převlékl se za antilopu a rozho-
dl se, že se bude tvářit, že jako pra-signály žere a přitom 
se nažere něčeho dobrého. Netušil ovšem, že zde existují 
důkladní pra-autorizátoři: datel a strakapoud. Oba si ho 
pořádně proklepli a datel už datloval, že někoho takové-
ho není možné autorizovat. Lev tedy řekl, že s pra-signály 
končí a že spolu s ním končí i všechna ostatní rozumná 
zvířata, jako je například vůl a vůl a vůl a vlk, kterého 
nechtěli autorizovat ani jako ovci ani jako babičku.
To, že několik volů a vlků z pra-sítě pra-signály odešlo, 
ale nikomu nevadilo a všechna mladá dobrá zvířata se 
tam dál scházela, zvala se na různé pra-akce, vyměňovali 
si pra-fotky, četli pra-články, diskutovali, blogovali a dě-
lali různé bláznoviny.

 P. Jarda Krajl

„Nejen chlebem živ je člověk,“ říká se. Dorka se proto svěřila 
do rukou duchovních a nám přináší tipy na páteční podvečer.

Modlitba je nejdůležitější a také nejúčinnější nástroj víry. Ne 
vždy se v ní však daří. Co je tím hlavním hnacím nástrojem 
k vytrvalosti? Nejen touto otázkou se bude zajímat salesián 
P. Karel Herbst ve svém tématu Důležité předpoklady pro 
modlitbu.

Často se ti stává, že při modlitbě myslíš na druhé? Máš kolem 
sebe spoustu nevěřících kamarádů, kterým bys chtěl pomocí 
modlitby pomoct? Že nevíš jak? Karmelitán P. František Ho-
rák ti ve své přednášce Neodbytná vdova aneb Přímluvná 
modlitba za druhé určitě poradí.

Člověk má pět smyslů. Proč je tedy všechny nevyužít
k pochopení a rozvíjení vnímání Bible? Staň se součástí 
vykládaného příběhu pomocí pohybových, výtvarných 
či jinak tvůrčích technik! Kouzlo Bibliodramatu – vní-
mání Písma svatého ti představí kantorka Univerzity 
Karlovy Zuzana Pelechová.

Stejně jako se mění svět, mění se i pohledy na modlit-
bu. Vznikají stále nové směry a možnosti, které vytlačují 
starší způsoby duchovní pobožnosti. Staré však nut-
ně neznamená špatné či dokonce nudné. Své o tom ví 
P. Martin Sedloň. Pociť i ty ohromnou sílu tradičních 
modlitebních forem díky přednášce Proč se modlit či 
nemodlit tradičně aneb Litanie, novény, korunky… na 
cestě duchovního boje.               mp

VEČERNÍČEK

O PRA - SIGNÁLECH (2. DÍL)

TIPY REDAKTORKY DORKY

MODLITBA TRADIČNĚ

I NETRADIČNĚ

ZPRÁVY

PO VÍKENDU PŘIJDOU TROPY

Na území Česka se vrací tropické léto. To má na vině pří-
liv horkého vzduchu původem ze Sahary. Už o víkendu 
bud se budou teploty pohybovat kolem 32°C.
„V Česku v příštích dnech vystoupí denní teploty nad 30, 
někde i nad 35°C. Bude k nám proudit horký vzduch, pů-
vodem právě ze západní Sahary,“ uvedl mluvčí Českého 
hydrometeorologického ústavu Petr Dvořák.
V sobotu by se měly teploty vyšplhat až ke 30°C
a v neděli dokonce k 32°C. Horký vzduch ze Sahary po-

cítíme hlavně v pondělí, kdy teploty 
dosáhnou až k 35°C.  Horké dny bu-
dou také doprovázet od úterka bouřky 
a přeháňky.                                  PJJ
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REPORTÁŽ

OPLÁCÍME ŽĎÁRU

JEHO POHOSTINNOST

KNIŽNÍ INZERCE

NAUČTE SE CHODIT

KROK ZA KROKEM
„Umíš v tom chodit?“ Na 
to se ptá Kateřina Šťastná-
-Beščecová hned v názvu 
své knihy o hledání spo-
kojeného partnerského 
vztahu. Věnuje ji přede-
vším všem dívkám. 
Jak by měl vypadat správ-
ný vztah, proč hledá-
me partnera, co dokáže 
sobectví a proč čekat 
se sexem až do svatby? 
Autorka srozumitelně 
odpovídá na tyto otáz-
ky vyprávěním příběhů
i sdílením svých vlastních 
zkušeností, podporuje 
rozhodnutí pro předman-
želskou čistotu a zároveň vysvětluje, jak obhájit svůj názor 
před dnešním světem. 
Knihu je možné zakoupit u stánku nakladatelství Paulínky.    hAn

Zatímco ostatní sportují, jezdí na lodičkách, koupou se 
nebo spí, odchází hrstka statečných za město s pracov-
ním náčiním. Nejsou to blázni, jenom dobrovolníci, kte-
ří se přihlásili na Brigádu pro Žďár. Tři malé skupinky 
natírají jednotlivé zastávky Naučné stezky okolo Zelené 
hory. Když jim přiběhneme říct, že je jde natáčet televize, 
nechtějí tomu věřit. Po chvíli se ale opravdu objevuje ka-
meraman, čímž překazí mou snahu získat od nich další 
informace. 
Co tedy vede některé z účastníků k dobrovolné práci
o prázdninách?

Chceme Žďáru oplatit jeho pohostinnost. Jestli nás k tomu 
vedl Duch Svatý? Ne… I když asi jo, jenže jemu se musí 
pomoct :) Potřebuje nějaké ruce.

V tom horku se mi nechtělo sportovat ani spát. Tak jsem 
šel natírat.

Proč zrovna tato brigáda? Zeptali jsme se města, oni nám 
tu práci přidělili. Já jsem to nedomlouval, tak nevím.

Připadalo mi to dobré, protože práce přece šlechtí, že ano…

Řekl jsem si, že aspoň jeden den můžu udělat něco pro 
ostatní.

Ptám se, jestli nechtějí prodávat Kompot, když jsou tak 
žhaví do práce. Trochu se ošklíbají. „Napiš tam, že to 
máme pěkný,“ poradí mi potom. A opravdu, dřevěné ta-
bule vypadají jako nové. Kromě toho má Česká televize 
nový příspěvek do reportáže a sami natěrači možná nové 
kamarády. Dobře strávené odpoledne, nemyslíte?     hAn

V noci na úterý byla z obce Prostřední Bečva ukradena ná-
kladní Tatra. Hned ráno pracovníci fi rmy, které auto patřilo, 
nahlásili krádež. Policisté po autě začali pátrat a hned v osm 
hodin ho našli v jednom kovošrotu, kde čekalo na likvidaci.  
„Šetřením dále bylo zjištěno, že pachatelé krádeže si mají
v úterý odpoledne přijet pro peníze. Těch se ovšem nedočkali, 
místo převzetí peněz je zadrželi policisté,“ doplnil mluvčí po-
licie.      PJJ

ZPRÁVY

MÍSTO PENĚZ DOSTALI POUTA
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Přestože setkání ještě není u konce a nás čekají další dva dny 
plné radosti, lásky a pokoje, je dobré zamyslet se nad oním „a co 
bude pak?“. Více informací o takzvaných „PoŽďárských setká-
ních“ přinášíme právě teď!

Přestože setkání ještě není u kon-
ce a nás čekají další dva dny plné 
radosti, lásky a pokoje, je dobré 
zamyslet se nad oním „a co bude 
pak?“. Více informací o takzva-
ných „PoŽďárských setkáních“ 
přinášíme právě teď!

„Bude to pecka,“ řekla jedna z ani-
mátorek z Diecézního centra Sta-
rá Ves. Ale pěkně popořadě. Kdo
z vás byl na „PoMadridském se-
tkání“, zhruba ví, jak takovéto akce 
probíhají. Spousta fotek, zážitků, 
vzpomínek. Také kamarádi a přátelé hrají svou nezapomenu-
telnou roli. Důležitým faktem zůstává, že tato setkání nejsou 
nutně určena jen pro účastníky Celostátního setkání mláde-
že. K zamlčování svých vzpomínek přece není důvod! Neza-
pomeňte proto dát o setkání vědět také svým sourozencům
a kamarádům odvedle, aby i oni zakusili ovoce Ducha. 

Teď už ale konkrétně. Všechna PoŽďárská setkání jsou v 
režii týmáků jednotlivých diecézních center života mlá-
deže. Ne všichni však již ví přesné datum konání akce. 
Jak nám sdělil jeden z animátorů z Českých Budějovic, 
je teprve půlka srpna. Bedlivě proto hlídejte web svého 
centra!

A které centrum už ví, kdy toto velkolepé zavzpomíná-
ní u něj propukne? DCM Brno 
si jako místo konání zvolilo 
symbolicky Žďár nad Sázavou 
a to dne 22. září. DCM Hra-
dec Králové to vidí na některý 
den o podzimních prázdninách
(25. - 28. října). Olomoucké DCM 
se rozhodlo následovat brněnské 
a setkání naplánovalo rovněž na 
22. záři v táborovém středisku 
Archa v Rajnochovicích. Ost-
ravská Stará Ves své setkání spojí 
rovnou i s víkendem od 21. do 
23. 9. Litoměřické DCM zve své 

mladé do Ústí nad Labem o víkendu 12. - 14. října. Účast-
níci si rozhodně nesmí zapomenout společenský oděv, 
protože součástí setkání bude tradiční sobotní diecézní 
ples. Další centra mládeže svá setkání bohužel stále tají
a redakci se je i přes úpěnlivé naléhání nepodařilo vyzvě-
dět. Nezoufejte však a ještě jednou připomínáme, sledujte 
web svého centra života mládeže!                  mp

Brzy spustí nový web! Více se dočtete v rozhovoru s pro-
gramátorem webu Janem Šedem, který vyjde v zítřejší 
vydání.

INFORMACE

ŽĎÁR PO ŽĎÁRU

!!!

!!!

INFORMACE

REDAKCE VYHLAŠUJE…

INFORMACE

ZORGANIZUJTE PROJEKT

V RÁMCI 72 HODIN – RUKU NA TO! 

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

Výběrové řízení na místo „kamelot na pouti rodin“. 
Náplň práce: prodej časopisu Kompot. Předpoklady: 
dobrá komunikace, příjemné vystupování, čeština na
aktivní úrovni (alespoň B2). Nabízíme: práci v příjem-
ném prostředí a kolektivu, možnost kariérního růstu. 
Platíme na ruku ve Vatikánské měně. Zájemci nechť se 
dostaví v sobotu na konci mše svaté (bezprostředně po 
svatém přijímání) k Infostánku.

V říjnu letošního roku proběhne první ročník projektu
„72 hodin – Ruku na to!“, který nabídne dětem, mladým li-
dem i celým neziskovým organizacím možnost uspořádat 
dobrovolnické projekty různého typu. Budou se například 
hrát divadla v domovech pro seniory, pořádat přehlídky 
činnosti jednotlivých sdružení, dále pak proběhne mnoho 
úklidových akcí v přírodě. Vyčištění lesa anebo studánky či 
oprava dětského hřiště, autobusové zastávky apod. Aktivity 
mohou trvat libovolně dlouho, jen musí proběhnout během 
72 hodin od 12. do 14. října 2012. Více informací můžete zís-
kat na www.72hodin.cz nebo na facebookových stránkách 
www.facebook.com/72hodin.cz. 

Ode dneška si můžete u Českých drah zakoupit jízdenky na 
zpáteční cestu. Kromě možnosti nákupu přímo v budově 
Hlavního nádraží si můžete jízdenky pořídit i online na por-
tálu www.cd.cz. vaši Pořadatelé.

INFORMACE

K ODJEZDŮM VLAKEM
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HLÁŠKY

POČASÍ

SOBOTA 17. 8. 2012

Ptali jsme se šéfredaktorky serveru signály.cz Anety M. na ná-
plň práce jejich týmu při CSM. 
 „Přímo u hlavního pódia budeme mít svůj stan, kde si účast-
níci budou moci koupit trička, hrnky, placky, nálepky a jiné 
zboží s motivy signálů. Také se zde můžou na signály.cz za-
registrovat a nechat se rovnou i autorizovat,“ vysvětlila naší 
redakci přesvědčivým tónem Aneta M. 
My jsme si však chtěli její výpověď ověřit. Přišli jsme proto do 
stanu signálů až po večerním programu. Realita byla naprosto 
odlišná od výpovědi Anety M. Všude na stolech ležely plecho-
vé vaničky s valchami, za kterými postávali mokří a znavení 
signálníci. Po tomto zjištění jsme se okamžitě snažili znovu 

kontaktovat šéfredaktorku signálů, ale telefon nebrala
a na SMS zprávy nereagovala. Nakonec jsme požádali
o vysvětlení jednoho z pracujících členů týmu signály.cz. 
Odpověď byla stručná, ale výstižná: „Nejsou prachy, tak 
jsme si tu zařídili noční prádelnu. Dej sem triko, já ti ho 
za pětku vyperu, ráno to máš hotový.“              PJJ

JANICKOVY KACHNY

VE STANU SIGNÁLY.CZ
PEROU ŠPINAVÉ PRÁDLO

Access
V Barbaru k visačce otce Ludvíka: „All access – to jako zna-
mená všem přístupný?“

První ruka s angínou v dějinách medicíny
Týna z Režie: „Moje pravá ruka má angínu.“ (myslí svého ko-
legu Toma)

Pokoj
Pozdravení pokoje na Infostánku: „Pokoj tobě.“ „Pokoj tobě.“ 
„Dej mi pokoj!“

Strach
„Strach Bohu zkrátka patří.“ Jiří Strach

Zebra
Pruhovaná zvířátka, denně se jim věnujeme. Zebry i malá 
zebřátka, dobře o ně pečujeme. Každá z nich má strašně ráda, 
když pošlapeš jí botou záda. A kdo se po nich vpravo prohání, 
možná uslyší slastné chrochtání. Proto mějte naše zebry rádi 
a dopřejte jim masáž zad.
Děkuje tým Pořadatelů, sekce Zebra

Informační šum
Pokud něco nevíte, zeptejte se Pořadatelů - limetek. Pokud to 
neví pořadatel, ví to Informace. A pokud to neví informace, 
jděte se pomodlit:-)

Zaseklý zip
Tiskový tým:
Martin: „Vy jste mi to poslali zazipovaný?“
- „Magdě to nešlo rozzipovat, tak to máš takhle no.“
Pepa: „Asi se zasek zip.“

Ztracený průvodce
Liduška ztratila svůj sešitek Průvodce, ve kterém měla 
založené pohlednice. Komentovala to slovy: „Já tady 
ztratím pohledy i se svým průvodcem!“

Stravovací fígle
P. Jarda ze stravování po nastříhání 6 000 stravenek:
„Pozor, kdyby byly stravenky rovně zastřiženy, jsou to 
padělky.“

Teolog
Jiří Strach: „Po čtvrtém panáku jsem větší teolog, než 
Dominik Duka!“

Ráno se probudíme do krásných 16°C.
Pouť rodin bude doprovázet slunečné a jasné až polojas-
né nebe. Teploty se budou pohybovat okolo 26°C. Opa-
lovací krém vezměte s sebou, ozonová vrstva v posled-
ních dnech vykazuje výrazně podprůměrný stav!
Na večerní vigilii předpověď slibuje teplotu 22°C, která 
ale bude postupně klesat. Srážky neočekáváme.            JK

Slunečno 
25 - 28°C
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