Pozvánky
Diecézní centrum mládeže Plzeň vás zve:
PRÁZDNINOVÁ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŽ (31. 8.–2. 9.)
Všechny, kdo touží po zastavení, jsou zváni na malou rekolekci, která
se uskuteční na konci prázdnin na plzeňském DCM. Budou nás čekat
tři dny s Nejsvětější Trojicí a bratry Františkáni. Přijměte pozvání
ke ztišení...
PRAVIDELNÉ MODLITEBNÍ SETKÁNÍ NA PLZEŇSKÉM DCM
Všechny mladé (zvláště ty, kdo od nového školního roku začínají studovat
v Plzni) zveme každé úterý v 19.00 hodin na společnou modlitbu do kaple
na DCM. Modlitba probíhá různým způsobem, nechybí i rozjímání Božího
slova a chvíle ticha, zpěv... Po skončení bývá také čas na popovídání u čaje.
Vchod na nové DCM se nalézá na parkovišti mezi kostelem Nanebevzetí
Panny Marie a spořitelnou. Začínáme 2. října a přijít může každý.
VEČERY CHVAL V PLZNI
Každé třetí úterý v měsíci v 19.30 hodin zveme do sálu františkánského
kláštera v Plzni na večery chval.
PARTNERSKÉ KURZY PRO MLÁDEŽ 2012
Na podzim opět otevřeme kurz, který bude zábavně-vzdělávací formou
pomáhat nalézt odpovědi na otázky týkající se volby ideálního životního
partnera. Účastníci získají inspiraci k prohloubení jejich partnerských
vztahů, nebo jim bude tento kurz přípravou na partnerský vztah a pozdější
manželství a rodičovství. Přednášejícími budou odborníci na témata týkající
se vztahů mezi muži a ženami (z řad lékařů i psychologů) a manželské páry.
První setkání se uskuteční o víkendu 5.–7. 10. 2012 a přihlásit se je možné
již dnes.
KURZ PRO ANIMÁTORY 2012
Jak vést společenství? * Jak se zapojit do služby ve farnosti? * Jak zajímavě
a nápaditě připravit hru? * Jak připravit společnou modlitbu nebo zajímavý
večer? * Jak předávat dětem víru? * Jak se s nimi zapojit při mši svaté? *
Jak mluvit o důležitých tématech? * Jak řešit konflikty? * Jak
spolupracovat a vychovat si spolupracovníky? * Co všechno
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je třeba zajistit, aby se uskutečnil tábor? * Jaká jsou pravidla stravování
a zdravovědy a jak připravit rozpočet akce?
Na takovéto a mnoho dalších praktických otázek dostanete odpověď na kurzu
pro animátory. Budete moci zažít společenství se svými věřícími vrstevníky,
setkáte se ale také i se zajímavými osobnostmi, mezi kterými nebude
chybět otec biskup František, P. Petr Hruška, P. Jan Balík, jáhen Elva Frouz,
JUDr. Jan Klail, Ing. Marie Světničková, Mgr. Jaromír Tippl, Mgr. Marie
Pekařová-Kadlecová, Mgr. Irena Hamzová-Pulicarová a ještě mnoho dalších.
Můžete se také těšit na sportovní zážitky, zajímavé exkurze a návštěvy – třeba
do trapistického kláštera v Novém Dvoře, na zámek v Bečově. Podíváme
se, jak se pracuje s mládeží u salesiánů, františkánů,… zkusíme keramiku,
vlastnoruční výrobu svíček a možná se i seznámíme s modlitbou tancem.
První setkání se uskuteční třetí víkend v říjnu (19.–21. 10.) a již je možné
přihlásit se.
POUŤ MLÁDEŽE S BISKUPEM DO NĚMECKA (26.–28. 10.)
Čtvrtý říjnový víkend se již tradičně chystáme do Německa na pouť s naším
biskupem Františkem Radkovským. Letos navštívíme Drážďany, snad nebude
chybět zastávka v bazénu a na spoustě dalších zajímavých míst A překvapení?
Určitě také nějaké bude.
ZIMNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŽ (30. 11.–2. 12.)
Pokud někdo nestihne prázdninovou účast na rekolekci s bratry františkány,
na konci listopadu bude mít jedinečnou možnost vše napravit s oblátem
P. Vlastíkem Kadlecem – také je možné se již dnes přihlásit…
7. CELODIECÉZNÍ VOLEJBALOVÝ TURNA J O PUTOVNÍ POHÁR
PLZEŇSKÉHO BISKUPA (8. 12.)
Již dnes zveme všechny amatérské i (polo)profesionální týmy na sedmý
celodiecézní volejbalový „BiskupCUP“. Opět se skuteční v sobotu před druhou
nedělí adventní (8. 12.) v tělocvičně 4. ZŠ v Plzni na Košutce (Kralovická 12).
Hrát se bude klasický turnaj, šestice mohou být i smíšené. Název družstva
a kontakt na kapitána nahlaste na DCM. Pro mimoplzeňské nabízíme možnost
noclehu (nutno domluvit předem).

126

Pozvánky
Diecézní centrum mládeže Ostrava a Diecézní
středisko mládeže Stará Ves nad Ondřejnicí zve:
KURZ ANIMÁTORŮ
Co se skrývá pod tímto tajemným pojmem? Kdo je to ten animátor?
Animátor je hybatel, člověk, který chce něco dělat pro lidi okolo sebe,
pro společenství ve farnosti a pro našeho Pána. Pokud se i ty chceš stát
„animátorem“, nepotřebuješ k tomu nějaké zvláštní schopnosti. Stačí jen
„chtít“ a vrhnout se do toho po hlavě. Pokud máš nadále nějaké pochybnosti,
nějaké otazníky, neváhej! Je zde právě pro Tebe jedinečná nabídka – „Kurz
animátorů“ – tedy 11 víkendových setkání během dvou let. Nezjistíš, jak
se stát nejúžasnějším animátorem na světě, ale můžeš se dostat blíž Pánu
pomocí duchovní obnovy, modliteb a společenství, které budou tvořit lidé
se stejným smýšlením a stejnými touhami, jako máš Ty. V prvním ročníku
projdeš cestou do svého nitra pomocí sebepoznání a sebepřijetí. Druhý
ročník je prakticky zaměřený na život ve farnosti. Víkendy se konají převážně
ve Staré Vsi n/O. Začátek je vždy páteční večeře v 19.00 hodin a konec nedělní
oběd ve 12.00 hodin. Přihlášku najdeš na našem webu http://dcm.doo.cz
v odkaze Kurz animátorů I.
POŽĎÁRSKÝ VÝSADEK 21.–23. 9. 2012
Nasaď si padák, zapni pásy, našteluj kompas a výsadek může začít! Bod
seskoku je vojenský Vagón v obci Stará Ves nad Ondřejnicí (v okruhu do 20
km od Ostravy). V pátek a sobotu zavzpomínáme na setkání české mládeže
ve Žďáru nad Sázavou a v neděli se vydáme do Mošnova na dny NATO!
Přihlásit se je nutno do 19. 9. 2012 mailem na stara.ves@razdva.cz nebo
tel.: 558 669 413.
DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE – BISCUP 16. 3. 2013
V sobotu před 5. neděli postní se můžeš opět těšit na diecézní setkání
mládeže! Čeká Tě společná modlitba, mše sv., zábava, setkání s vrstevníky,
poznání nových míst naší diecéze - tentokrát děkanát BRUNTÁL. Tak tam
nesmíš chybět! Chybět nebude ani náš milý otec biskup František!
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Diecézní centrum mládeže Brno a diecézní centrum
života mládeže Osová Bítýška zve:
KURZ ANIMÁTORŮ
V kurzu nejde pouze o vzdělání, ale také o celkovou formaci osobnosti,
o setkání se s kamarády, duchovní prožitek. Kurz probíhá formou dvou let po
pěti víkendových setkáních povinných a ke kurzu také patří Fórum mládeže
a Společný víkend animátorů. Fórum a společný víkend sice nejsou povinné,
ale jsou doporučeny, protože z nich každý mladý člověk může hodně
načerpat.
Jednotlivé víkendy kurzu animátorů jsou tematicky zaměřeny na:
sebepoznání; sebepřijetí; umění komunikace; metodika vedení společenství;
vytváření skupin a řešení konfliktů ve skupině; práce se studijním materiálem;
management času a strategie plánování; delegování; Písmo svaté. Na
jednotlivá víkendová setkání jsou vždy pozvání odborníci z jednotlivých
oblastí.
Bližší informace ke kurzu animátorů získáte na adrese: dcm.brno@biskupstvi.
cz nebo na www.brno.signaly.cz. Nejbližší kurz proběhne o prodlouženém
víkendu 27.–30. 9. 2012 v Osové Bítýšce.
KEFASFEST
Mnoho cest, jedno ohnisko – Křižovatka setkání – Prostor pro hudbu, divadlo
a kulturu
Kdy a kde proběhne druhý ročník?
• pátek 28. 6. 2013 až neděle 30. 6. 2013
•	přírodní areál kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích (torzo nejstaršího
ženského kláštera na Moravě)
• farní kostel sv. Petra a Pavla v Dolních Kounicích
• synagoga v Dolních Kounicích
• pravoslavný chrám sv. Barbory v Dolních Kounicích
• v případě nepřízně počasí kulturní dům v Dolních Kounicích
Ceny předplatného a bližší informace o celé akci na www.kefasfest.cz
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Interdiecézní cetrum života mládeže v Příchovicích
IDCŽM Křižovatka Příchovice je pro mladé otevřeno celoročně. Je obklopeno
krásnou krajinou Jizerských hor. V centru chceme každého přijmout tak,
aby u nás mohl zažít společenství, přátelství, zazpívat si, poučit se i pobavit,
zapotit se na túře a společně se modlit. Přijet je možné na akce i „jen tak“,
sám/a i se skupinou. Z nejbližší nabídky tě zveme na:
DO 18 NEPŘÍSTUPNO! – pro starší mládež na téma: Závislosti (28.–30. 9.);
PODZIMNÍ PRÁZDNINY (25.–28. 10.);
KURZ PRO ZDRAVOTNÍKY ZOTAVOVACÍCH AKCÍ (15.–18. 11.);
SILVESTR – pro mladé od 15 let (27. 12.–1. 1.).
P. Jožka Kadlic a tým. Více na www.krizovatka.signaly.cz

Diecézní centrum pro mládež Hradec Králové zve:
ANIMÁTORSKÝ KURZ V KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZI
Diecézní centrum pro mládež zahajuje na podzim 2012 nový Animátorský
kurz. Jedná se o tříletý cyklus formačně-vzdělávacího programu pro mládež
ve věku 16—25 let. Kurz obsahuje čtyři víkendová setkání ve školním roce
a pětidenní soustředění o letních prázdninách v DCŽM Vesmír. Program
zahrnuje formaci skrze život ve společenství, vzdělávání v otázkách víry,
v učení církve, v práci s dětmi a mládeží, přednášky, diskuse, liturgii, modlitbu,
tvůrčí činnost, práci i sport. Zájemci musí splňovat tyto podmínky: být věřící,
pokřtěný katolík, mít chuť dělat něco pro druhé a být z královéhradecké
diecéze.
Přihlášky jsou ke stažení na www.diecezehk.cz. Řádně vyplněné (nutnou
součástí přihlášky je doporučení kněze!) je třeba zaslat na adresu DCM, Velké
nám. 32, 500 03 Hradec Králové, a to nejpozději do 30. 9. 2012. Informace
na dcm@bihk.cz nebo na tel.: 737 215 336.
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Arcidiecézní centrum pro mládež Praha zve:

sekretariát Sekce pro mládež
STUDIJNĚ-FORMAČNÍ KURZ SEKCE PRO MLÁDEŽE ČBK
Sekce pro mládež ČBK nabízí dvouletý kurz diecézní pastorace mládeže pro
kněze, řeholníky a řeholnice, animátory děkanátů, absolventy kurzů pro
animátory. Informace: http://www.cirkev.cz/cirkev-se-setkava/mladez/
Přihlášky do konce září 2012. Informace a přihlášky na: mladez@cirkev.cz
„BUDOUCNOST CÍRKVE“
Časopis pro zájemce o hlubší znalost pastorace mládeže.
Vydává: Sekce pro mládež ČBK, http://www.cirkev.cz/
cirkev-se-setkava/mladez/, možno objednat na adrese:
mladez@cirkev.cz

Budoucnost
církve
Celostátní fórum mládeže
Závěry ze 4. celostátního fóra
mládeže
Inspirace pro mladé aneb co
bychom mohli dělat lépe…
Mladí postavili církev před nové
výzvy (P. Jan Balík)
Homilie (Mons. Jiří Paďour)
Duch Svatý daruje životní
povolání (Mons. Karel Herbst)
Co vzkazuji mladým?
(Mons. Jan Graubner)
Jak žít ze svátosti biřmování?
(Mons. Pavel Posád)
Diecézní setkání mládeže
Rio de Janeiro 2013
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ADRESÁŘ Sekce pro mládež

Více informací o akcích diecézních center pro mládež naleznete na jejich
webových stránkách – viz Adresář Sekce pro mládež ČBK.

ADRESÁŘ SEKCE PRO MLÁDEŽ ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE
telefon

e-mail, web

Osová Bítýška

U Sv. Floriána 1

Biskupská 4
pošt. schr. 14

Osová Bítýška 1

494 663 140

495 063 421

731 402 856

386 102 312
731 402 826

777 632 595

dczm.vesmir@atlas.cz; vesmir.signaly.cz

dcm@diecezehk.cz

dczm@bcb.cz; www.dcm.bcb.cz

dcm@bcb.cz; www.dcm.bcb.cz

dcm.bityska@biskupstvi.cz; brno.signaly.cz

ulice a č. p.

České Budějovice

Velké náměstí 32

město

Ktiš

Jedlová 266

PSČ

mladez@cirkev.cz; www.signaly.cz

Hradec Králové

416 738 065

pristav@centrum.cz; ado.cz/mladez

Thákurova 3

Deštné v Orlic. horách

Komenského 4

483 399 218

archa.rajnochovice@centrum.cz; ado.cz/mladez

Praha 6-Dejvice

384 03

ČESKÉ BUDĚJOVICE – DCM 370 21

Osová Bítýška – DCŽM

500 03

Litoměřice

573 391 156

Biskupské náměstí 2 587 405 244

Příchovice 38

573 391 215

160 00

Ktiš – DCŽM
517 91

Kořenov

Rajnochovice 12

SEKRETARIÁT
Sekce pro mládež

HRADEC KRÁLOVÉ – DCM

412 01

Olomouc

Košovy 196

dcm.brno@biskustvi.cz; brno.signaly.cz

Vesmír – DCŽM

468 48

Rajnochovice

Petrov 5

LITOMĚŘICE – DCM

771 01

Rajnochovice

Brno

Křižovatka – IDCŽM

768 71

602 00

OLOMOUC – ADCM

768 71

Kostelní nám. 1

BRNO – DCM

Přístav – ADCŽM

Ostrava

220 181 753
220 181 739
533 033 259
533 033 229

Rajnochovice – Archa

728 02

mladez@arcibol.cz; ado.cz/mladez

dcm@doo.cz; dcm.doo.cz

301 00

Praha 4-Kunratice

Praha 4-Kunratice

Plzeň

Kostelní náměstí 16 244 910 469

Kostelní náměstí 16 244 910 469

Františkánská 11

nazaret@apha.cz; www.praha.signaly.cz

adcm-pha@volny.cz; www.praha.signaly.cz

dcm@bip.cz; www.plzen.signaly.cz

stara.ves@razdva.cz; dcm.doo.cz

148 00

594 53

OSTRAVA/OPAVA – DCM

Farní 10

dcm@dltm.cz
www.litomerice.signaly.cz
dczm.krizovatka@gmail.com
www.krizovatka.signaly.cz

Diecézní středisko mládeže 739 23
PLZEŇ – DCM

148 00

377 381 757

PRAHA – ADCM

596 116 522
kl. 238
558 669 413
731 625 718
Stará Ves nad
Ondřejnicí

Nazaret – ADCŽM
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Vysokoškoláci zvou:
SheepFest & SalašCup. Hudební festival a sportovní turnaj radostně
pokračují. 19.–21. dubna 2013 se Hradec Králové ujme tradičního víkendu
plného napínavých turnajů o poháry a kvalitních koncertů českých kapel.
V doprovodném programu bude nejen o zábavu rozhodně postaráno. Uvidíte
hudbu, uslyšíte sport.

Vysokoškolská společenství

Chystáš se na vysokou školu?
Chystáš
Chystášsesenanavysokou
vysokouškolu?
školu?
Chystáš seJsinavysokoškolák
vysokoua školu?
chybí ti spolčo nebo jiné vyžití?
Chystáš seJsi
na
vysokou
školu?
vysokoškolák
a
ti spolčo
nebo
jiné
vyžití?
Jsi vysokoškolák chybí
a chybí
ti spolčo
nebo
jiné
vyžití?
Chceš
se duchovně
rozvíjet
ve společenství
s mladými
?
vysokoškolák
a chybí ti spolčo
nebolidmi
jiné vyžití?
Chystáš
se naJsivysokou
školu?
Chceš
sese
duchovně
veve
společenství
s mladými
??
Jsi rozvíjet
vysokoškolák
a chybí ti spolčo
nebolidmi
jiné
vyžití?
Chceš
duchovně
rozvíjet
společenství
s mladými
lidmi
Chceš se duchovně
rozvíjet veaspolečenství
s mladými
lidmi
?
Jsi vysokoškolák
chybí ti spolčo
nebo jiné
vyžití?
Chceš se duchovně rozvíjet
ve společenství
s mladými
lidmi?
Společenství
vysokoškoláků
jsou tady
Společenství
vysokoškoláků
jsoulidmi
tady
Chceš se duchovně rozvíjet
ve společenství
s mladými
Společenství
vysokoškoláků
jsou tady?

pro Tebe!
Společenství vysokoškoláků
jsou tady
Tebe!
pro jsou
Společenství vysokoškoláků
tady
pro Tebe!
Společenství vysokoškoláků pro
jsouTebe!
tady
VKH Praha | praha.vkhcr.orgpro Tebe!

Vysokoškolské organizace
VKH
Brno | www.vkhbrno.cz
Vysokoškolské
organizace
Vysokoškolské
organizace
VKH
| www.vkolomouc.cz
VKH
| www.vysokoskolaci.info
VKH Olomouc
Brno | www.vkhbrno.cz
VKH Ostrava
Praha | praha.vkhcr.org
pro Tebe!
VKH
Brno
| www.vkhbrno.cz
VKH Praha
| praha.vkhcr.org
Vysokoškolské
organizace
RR49
Zlín
| www.rr49.cz
KaK
Hradec
Králové | salas.bihk.cz
VKH Olomouc
| www.vkolomouc.cz
VKHSalaš
Ostrava
| www.vysokoskolaci.info
VKH
Olomouc
|organizace
www.vkolomouc.cz
VKH Ostrava
| www.vysokoskolaci.info
Brno | www.vkhbrno.cz
Praha | praha.vkhcr.org
Vysokoškolské
RR49 Zlín | www.rr49.cz
KaK Salaš Hradec Králové | salas.bihk.cz
RR49
Zlín || www.rr49.cz
KaK Salaš
Králové | salas.bihk.cz
VKH
Olomouc
| www.vkolomouc.cz
VKH
Ostrava
| www.vysokoskolaci.info
Brno
www.vkhbrno.cz
PrahaHradec
| praha.vkhcr.org
Další
vysokoškolská
společenství
Vysokoškolské
organizace
RR49
Zlín
|
www.rr49.cz
KaK
Salaš
Hradec
Králové | salas.bihk.cz
VKH
Olomouc
|
www.vkolomouc.cz
VKH
Ostrava
|
www.vysokoskolaci.info
Pardubice
| www.farnost-pardubice.cz/Farnost/Mladez/Vysokoskolaci
Další
vysokoškolská
společenství
VKH
Brno
| |www.vkhbrno.cz
VKH
Praha
|Hradec
praha.vkhcr.org
Další
vysokoškolská
společenství
RR49
Zlín
www.rr49.cz
KaK
Salaš
Králové | salas.bihk.cz
Liberec
|
dcml.cz/spolecenstvi-mladeze/vsmliberec
Pardubice
| www.farnost-pardubice.cz/Farnost/Mladez/Vysokoskolaci
VKH
Olomouc
| www.vkolomouc.cz
VKH Ostrava | www.vysokoskolaci.info
Pardubice
| www.farnost-pardubice.cz/Farnost/Mladez/Vysokoskolaci
Další
vysokoškolská
společenství
Ústí
nad
Labem
|
www.spolcousti.estranky.cz
Liberec
| dcml.cz/spolecenstvi-mladeze/vsmliberec
RR49
Zlín
www.rr49.cz
KaK Salaš Hradec Králové | salas.bihk.cz
Liberec
|| dcml.cz/spolecenstvi-mladeze/vsmliberec
Pardubice
| www.farnost-pardubice.cz/Farnost/Mladez/Vysokoskolaci
Další
vysokoškolská
společenství
České
Budějovice
| spolcoctyrak.sdb.cz
Ústí
nad
Labem | www.spolcousti.estranky.cz
Ústí
nad
Labem
|
www.spolcousti.estranky.cz
Liberec
| dcml.cz/spolecenstvi-mladeze/vsmliberec
Pardubice
| www.farnost-pardubice.cz/Farnost/Mladez/Vysokoskolaci
Plzeň
|Budějovice
www.hora-plzen.ic.cz
České
| spolcoctyrak.sdb.cz
Další
vysokoškolská
České
Budějovice
|společenství
spolcoctyrak.sdb.cz
Ústí
nad
| www.spolcousti.estranky.cz
www.vkhcr.cz
Liberec
|Labem
dcml.cz/spolecenstvi-mladeze/vsmliberec
Plzeň
|
www.hora-plzen.ic.cz
Pardubice
|
www.farnost-pardubice.cz/Farnost/Mladez/Vysokoskolaci
Plzeň
|Budějovice
www.hora-plzen.ic.cz
České
| spolcoctyrak.sdb.cz
Ústí nad
Labem | www.spolcousti.estranky.cz
www.vkhcr.cz
132 Liberec
dcml.cz/spolecenstvi-mladeze/vsmliberec
www.vkhcr.cz
Plzeň
www.hora-plzen.ic.cz
České||Budějovice
| spolcoctyrak.sdb.cz
Ústí nad Labem | www.spolcousti.estranky.cz
www.vkhcr.cz

Po-Žďáru
Objednej si poždárská média ještě tady ve Žďáru!
PRŮBĚH 5. CELOSTÁTNÍHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE ZACHYTÍ:
Kniha – k ronika setkání, dojmy, zajímavosti, výběr katechezí a promluv
a fotografie
CD – výběr těch nejlepších písniček a promluv biskupů
DVD – film o zákulisí a průběhu setkání
CENA JEDNOTLIVĚ NA DCM:
Kniha – 95 Kč
DVD – 100 Kč
CD – 70 Kč
CENA BALÍČKU (POUZE TADY VE ŽĎÁRU) – 200 Kč
Od konce října k zakoupení u Paulínek nebo na diecézních centrech pro mládež.



................................................ zde odstřihněte.................................................
OBJEDNÁVÁM BALÍČEK POŽĎÁRSKÝCH MÉDIÍ
Jméno a příjmení: ...........................................................................................
E-mail: .............................................................................................................
Tel.:...................................................................................................................

Vyzvednu si na DCM:
Brno,
České Budějovice,
Praha,
Litoměřice,
Hradec Králové,

Olomouc,
Ostrava-Opava,
Plzeň,
	sekretariát Sekce
v Praze-Dejvicích

Objednávku odevzdej a zaplať na infostánku!
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Rozhovor
Rozhovor s Petrem Benešem,
obchodním ředitelem ČSOB pojišťovny
A REPREZENTANTEM ČR V PLÁŽOVÉM VOLEJBALU
NA OLYMPIJSKÝCH HRÁCH V LONDÝNĚ

Máte velice zodpovědnou a náročnou práci. Jak se Vám daří skloubit
ji s rodinou?
Máme s manželkou Táňou tři syny (10, 6 a 1 rok) a doma jsme si to rozdělili
tak, že Táňa se stará „na plný úvazek“ o rodinu a já o to, abych je uživil.
Navíc časově komplikuje skloubení práce a rodiny i fakt, že dojíždím z Prahy
za prací do Pardubic, kde má ČSOB pojišťovna své sídlo. Dětem se tudíž věnuji
zejména o víkendech, ve všedních dnech je stačím maximálně vykoupat,
navečeřet se s nimi, pomodlit, pohádku a spát.
Lze najít nějaké pojítko mezi ekonomií a duchovním životem? Má ekonomie
nějaký duchovní rozměr?
Určitě ano, zářným příkladem je toho Tomáš Sedláček (významný český
ekonom), jehož knihy krásně propojují ekonomii a duchovní život. Při studiích
ve Velké Británii jsme se dokonce učili o vlivu náboženství na ekonomiku
dané země. Když se třeba investor rozhoduje, kam nasměruje tok svých
finančních zdrojů, měl by vzít do úvahy mimo jiné i náboženství. Doporučení
našeho profesora byly protestantské země, protože tam lidé hodně pracují,
relativně hodně spoří na úkor spotřeby, nemají zadlužené státní rozpočty,
a tudíž mají hodně peněz na investice.
V čem může být ČSOB pojišťovna zajímavá pro mladé lidi?
V několika ohledech. Jednak z pozice zajímavého zaměstnavatele, který sice
nedává zelenou mladým lidem jenom proto, že jsou mladí, ale u kterého
je celá řada mladých lidí úspěšná. Zadruhé samozřejmě také tím, že nabízí
služby, které mladí lidé potřebují při standardních životních situacích, jako je
například vyřízení hypotéky na bydlení a s tím spojené pojištění, pojištění na
cesty, auta a jiného majetku. Řada mladých lidí také podniká a i pro ně máme
zajímavou nabídku. Pro mladé je určitě přitažlivé i to, že všechny
naše služby lze sjednat přes internet a naše webová stránka byla
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Rozhovor
za loňský rok vyhlášená jako klientsky nejpřátelštější mezi top 100 firmami
v celé ČR. (1. místo Web Top 100)
Proč jste se rozhodl podpořit Celostátní setkání mládeže?
Já se pořád ještě tak trochu považuji za mladého kluka, na hřišti se s mladými
soupeři potkávám často. Setkávání s mladými lidmi mě neuvěřitelně
obohacuje a dobíjí. A taky mě zajímá, co si mladí myslí, jak reagují na různé
společenské události. A jedná-li se navíc o celostátní setkání mládeže, která
v sobě obnáší i duchovní rozměr, tak mi je tato akce velmi sympatická,
a proto jsme nabídli pomoc.

Staň se i ty … DOBROVOLNÍKEM
Zí
Se s k
á
Po t k š
m ů áš zk
že s u š
en
š e
MŮŽEŠ POMOCI:
os
po s
l
tř i t i

Seniorům a osobám se zdravotním postižením
eb dm .
ný i.
m.

Rodinám a dětem se zdravotním postižením


V nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež



V kojeneckém ústavu či dětském domově



V programu dopisování s vězni



Při vzdělávání seniorů v práci s PC, mobilem atd.

MALTÉZSKÁ POMOC, O.P.S. NABÍZÍ KLIENTŮM:


Služba osobní asistence



Vzdělávání seniorů v práci s počítačem, mobilem
(kurzy práce s počítačem, mobilním telefonem, platební kartou)





Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

VÍCE INFORMACÍ NA :
WWW.MALTEZSKAPOMOC.CZ
Naším posláním je poskytovat sociální služby lidem ohroženým
sociální izolací a se zdravotním postižením, zprostředkování kontaktu a
začleňování do života v duchu tradic Řádu maltézských rytířů.

Pomoz druhým, daruj radost !
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Poděkování
Sekce pro mládež ČBK a Asociace křesťanských sdružení mládeže, o.s. děkují
všem, kdo jakýmkoliv způsobem pomohli k uskutečnění 5. celostátního
setkání mládeže.
Záštitu nad tímto setkání převzali:
pražský arcibiskup a předseda České biskupské konference kardinál
Dominik Duka, OP,
hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek,
bývalý ministr školství Mgr. Josef Dobeš.
Poděkování patří především těm, kdo se za setkání modlili. Bez duchovního
základu by nemělo smysl.
Upřímný dík vyjadřujeme pracovníkům městského úřadu, farářům
a farníkům, kteří nám ochotně vycházeli vstříc.
Upřímný dík vyjadřujeme všem, kteří nezištně a dobrovolně pomáhali
setkání během celého roku připravovat, a těm, kteří dali k dispozici svůj čas,
síly a um jako dobrovolníci.
V neposlední řadě děkujeme také všem sponzorům, jak za finanční
příspěvky, tak i za materiální pomoc.
Jsou to především:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Město Žďár nad Sázavou
Renovabis
Kraj Vysočina
Střední škola gastronomická Adolfa Kolpinga
Biskupské gymnázium ve Žďáře nad Sázavou
farnosti Žďár nad Sázavou
Kolpingovo dílo České republiky
Johnny servis
All senses production
KDU-ČSL
Ing. Magda Vaňková - Poutní hotel Křemešník
Dřevocentrum Petr Vaněk Luka nad Jihlavou
OREL o.s.
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Poděkování
ČSOB pojišťovna
Esatrade s. r. o.
Květinka Horáková
KINSKÝ Žďár, a.s.
Papežská misijní díla
Karmelitánské nakladatelství
Konrád-Adenauer-Stiftung
Armáda České republiky
T-Mobile
Pro life
Škoda Porsche České Budějovice
Pekárna Adélka Pelhřimov
VESAS, s. r. o. Třebíč
Přístav vodních skautů Racek Žďár nad Sázavou
Biskupství Hradec Králové
Biskupství České Budějovice
Biskupství Brno
farnosti a všichni, kteří přispěli na veřejnou sbírku Magnetka na Žďár
farníci a farnice, kteří napekli buchty
Váhala spol. s.r.o.
Náchodský Mlýn , a.s.
PéCé - Pekárny a cukrárny Náchod, a.s.
Recal
Mediální partneři:

ADV STUDIO

A konečně patří díky i vám, kdo jste přijeli.
Bez vás by to nešlo.
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Oficiální nápoj CSM 2012
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Co mě zaujalo...
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Co mě zaujalo...
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