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Ne že by byli ostatní unavení
nebo snad protivní, potíž
je ale v tom, že vy jste taky členem
přípravného týmu, čili byste měli
být také vy zdrojem takového elánu. To
ovšem není jen tak. Vy totiž máte tolik práce, že nezbývá moc času na spánek,
a když už konečně zalehnete, někdo přece jenom ještě nespí a křepčí na chodbách,
nebo práskají dveře od záchodů (nechoďte prosím moc často v noci na záchod,
bydlíme hned naproti), a když už konečně všichni spokojeně usnou, začne apokalyptická bouřka.
Když si ale vzpomenete na to, jak jste v patnácti (nebo dřív nebo později) přijížděli
na svoje první setkání a ti oranžoví kolegové byli tak krásně příjemní (a když si
dáte vydatnou menzovou snídani a kafíčko z přípravného baru), přece jen se vybičujete k tomu, abyste se taky usmívali a vydali ze sebe veškerou energii, aby mohla
zase trochu nabít ty druhé.
A tak se dostanete až k početní úloze naznačené výše, tedy takový přeochotný, dobře naladěný člověk krát asi sedm set. A když dojdete k výsledku, budete souhlasit,
že v přípravném týmu by každý měl zkusit být aspoň jednou v životě.
MaJa

rozhovor

Chtěl bych být tchořem a večeřet s paní Colombovou!
Když jsme se sešli po jeho osmihodinové směně, místo jedné židle si vzal
dvě a lehl si na ně napříč tváří k zemi. Holt únava je únava. Kdo by neznal
našeho dnešního zpovídaného, Lukáše Havlíčka, asi se fláká (nebo je v terénu). Většinu času totiž sedí na recepci centrální školy, kde sídlí naše týmy.
Začneme trochu netradičně…hory nebo moře?
Hory.
Spánek nebo jídlo?
Jídlo! (s tónem: to je přece jasný, ne?!)
Spánek nebo noční směna?
To je stejné. My na nočních spíme. Spánek mám pořád, ale noční směna má něco do sebe.
Teď se rozmysli dobře – který tým je lepší? Ubytovatelé
nebo press tým (tisk)?
Já bych nemohl být v press týmu, žádnej pořádnej článek bych
asi nenapsal.
Takže jsme jako lepší my, že?
Ne, asi ubytovatelé, mně vyhovuje, že můžu být se všema v kontaktu. To je na tom to nejlepší. Vy jste furt ve třídě. (zlomyslné
pochechtnutí)
A teď už vážně… Jak se cítíš?
Jsem unaven. Už jsem z toho i trošku mimo. Ale možná zase tak vtipně.
Máš něčeho nedostatek?
Všechno, co potřebuju, tady je, nebo někomu napíšu a bude to.
(s ležérní sebejistotou) Lidi mi nosí kafe, dostal jsem čokoládu… Mám se dobře, no.
Čím tě týmy nejvíc zlobí?
Zlobí? (nechápavě) Ničím! Jsou super, jsem nadšen. Vychází mi
ve všem vstříc…
Moje další otázka měla být, čím ti dělají radost, to můžeš
klidně rozvést. To si všichni rádi přečtou!
Tady jsou všichni úplně úžasní! Jde to fakt poznat, že jsme
všichni katolíci a Boží děti a jsme skvělí, bezchybní…
(můj nedůvěřivý pohled) Dokonce?
…téměř bezchybní. A zatím nebyla věc, která by mě naštvala.
(rozhovor děláme v sobotu, takže možná už taková věc byla –
pozn. red.)
Ty máš hodně sourozenců, že? Je tu někdo z nich?
Mám jich pět. V přípraváku je David a ještě přijede Filip, jako
účastník.
A co Vašík Havlíček, asistent manažerky CSM? Ten s tebou
nemá nic společného?
Tomu se tak líbilo moje příjmení, že se rozhodl se nechat pře-

jmenovat. Předtím byl
Novák.
(nevěřte všemu, co čtete
– pozn. red.)
Byl jsi už v přípravném
týmu?
Nebyl. Dělal jsem rozhovor na setkání ve Zlíně a ptali
se, jestli budu dělat pořadatele (myšleno obecně, týmpořadatelů se neurazí – pozn. red.) i v Olomouci. Tak
jsem říkal ty věci, co se říkají (s parodovanou horlivostí): „Určitě se chci zapojit a pomoct. Protože už chci
taky něco dávat, ne jen přijímat.“ A nakonec tady fakt
jsem. (odevzdaný smích)
A co tě inspirovalo, abys do toho šel?
Bylo to levnější! (smích) Ale jsem hrozně vděčnej, že
tu jsem.
Co děláš, když zrovna nejsi na CSM?
Studuju elektroenergetiku v Ostravě, rád trávím čas
s neteří, se synovcem a mladšími sourozenci a jezdím
na koloběžce. Umím to i bez drže!
Máš nějaký vtipný zážitek z tohoto roku?
Třeba jsem byl hrdinou dvojdílného fotorománu do
časopisu IN. Vyjde v září a listopadu. Jmenuju se tam
Emil a jsem hlavní klaďas.
Kdybys mohl být zvířetem, jakým bys byl a proč?
Tchoř nebo hovnivál…protože čím větší smrad, tím
větší láska.☺
A kdybys mohl povečeřet se známou osobností z historie nebo současnosti, kdo by to byl a proč?
Paní Colombová…abych ji konečně poznal.
Na závěr – co pro tebe můžeme udělat? Co máš rád?☺
Noste cedulky na krku a náramky…tím mi uděláte největší radost. Ať je v tom rozhovoru aspoň něco vážnýho.
MaJa

follow Juris

Nebojte se pomoct druhým!

„Neboj se!“ To heslo na mě všude kouká, až mě to skoro irituje. Copak se tady něčeho bojím? Spousta přátel, baterka na
mobilu, policajti v ulicích a 4 000 toaleťáků na skladu. To je pohoda, ne? Můžu mít ale strach vykročit.
Jsme různé nástroje a máme různé hřivny. Šikovný řemeslník umí ocenit a použít kdejaký nástroj, i ten, co vypadá tak podivně, křehce a opotřebovaně. Zná svou dílnu dokonale.
V hale na hlaváku v Olomouci jsem slyšel slabý hlas: „Pomoc!“ V davu lidí tiše a zoufale volala shrbená babka. Našel jsem
odvahu přijít a stát se jejím andělem, který ji odvedl k vlaku. Požádala mě pak o modlitbu a dobrý skutek jí proměnil den.
I mě samotného.
o. Juris

deníček

9. 8. aneb Ubytuj se, kdo můžeš!
Koleje 17. listopadu jsou v takovém obležení, že se asi jejich dosud odpočívající zdi nestačí divit, co se to mimo semestr
děje. Na chodbách i pokojích (luxusních!! – představte si, máme POSTELE, na nich PROSTĚRADLA a hodně, hodně
SPRCH!) panuje čilý ruch, jak se všichni přijíždějící vítají. Večerní představení týmů je výživné. Stejně tak mše a hudební
doprovod Sněženky. A pak spát. Čilý ruch na chodbách ale ještě docela dlouho pokračuje a naváže na něj vydatná noční
bouřka. To asi tak řádí Duch svatý.

10. 8. aneb Zchlaď se, jak můžeš
Dnes to bylo…horké. Bylo vedro. A taky jsme třeba poprvé slyšeli Srdcaře. Hrdě jsme zavěsili na krk cedulky se jménem
a krásnou fotkou. A v noci byla bouřka, protože proč si to nezopakovat, že?
11.8. aneb Nemrč a frč!
Na slovo na den o. Jirky „Nemrč a frč!“ (jak jinak aktualizovat dlouhé „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj
kříž a následuj mě“?) se jen tak nezapomene. A tak jsme nemrčeli a frčeli. Navíc se začala točit Kofola! V rámci projektu
„Pijeme s úsměvem“, za pouhých 20 Kč. Nekupte to! A taky přišla týmová trička, takže už nemusíme mžourat na nápisy na
cedulkách na krcích, abychom zjistili, kdo, kde a jak, ale vidíme to pěkně jasně. Bohužel teda jen zezadu.
12. 8. aneb Superhrdinové
Od rána se děly věci. Při slovu na den o. Vojty proběhla módní přehlídka superhrdinských triček, pokochali jsme se uměleckým dílem z ponožek a modlili se Otčenáš obrácení do zdi. Pak se uskutečnil nábor nových pořadatelů formou hodnou
zařazení do Star Wars. Taky se ochladilo, takže naše osvěžené mozky i méně přehřátá těla mohla líp fungovat. Událostí
srovnatelnou s uvedením nového iPhonu na trh bylo zahájení prodeje oficiálních triček CSM. Ale v našem případě to bylo
daleko levnější, protože jsme dostali neuvěřitelnou slevu – 30 Kč!! Toho se musí využít.
13. 8. aneb Kopeček plný oveček
V neděli se nic nedělá, takže jsme si déle pospali a pak vyrazili na Svatý Kopeček, kde jsme se pěkně vměstnali do baziliky
a nechali se natáčet televizí Noe. Při krásné slavnostní mši, samozřejmě. Z kázání novokněze Petra Soukala jsme si zapamatovali třeba to, že podle Bible kralické je Ježíš kráčející po moři obluda, ne přízrak. Odpoledne – až do večerního programu
– bylo pro většinu plné sladké volnosti, a tak někteří spali, někteří se zadarmo podívali do Pevnosti poznání…a někteří třeba
psali tento článek.
14. 8. aneb Arrivederci, přípravný týdne!
Děcka, docházejí mi znaky i čas. Tak snad si ještě pamatujete, co jste dneska dělali. A jestli ne, přijďte se nás zeptat do
redakce. Víme všechno a máme dobrou paměť. Tak na slyšenou (čtenou?) ve středu!
MaJa

anketa
			
Zeptali jsme se několika přípravných týmů, zda mají z něčeho strach nebo zda trpí nějakou fobií.
Tady jsou jejich odpovědi.

Scénografie
Že spadne domeček,
který staví na pódiu.

Liturgie
Každý z nás se na
akci těší, nebojím
se přímo ničeho,
doufáme, že lidé, co
s námi budou spolu-

pracovat, se vžijí do
toho, co jsme připravili, a nebudou
improvizovat a brát
to na sebe. Někteří
členové týmu se

Režie páteční pouti
Snaží se nebát, ale
bojí se toho, že věci
nepůjdou zrealizovat
tak, jak si představují.
Sálisté
Nedorazí přednášející, dorazí lidé,
kteří budou přednášku narušovat
(= nepřijdou ti, co

Stavba
Bouřka.

Sociální (pečovatelská) skupina
Bojí se, že bude moc
dětí a málo dobrovolníků.

mají, a přijdou
ti, co nemají),
nebude fungovat
technika.

Centrální recepce
Vypadne internet a
nastanou problémy
s databází, dále se
bojí toho, že přijde
někdo, kdo bude

bojí toho, že bude
špatné počasí.

Press
Přílišné koncentrace
spojky a.

Tým tvořivé dílny
Nikdo nepřijde, zbude jim 200 vějířů,
300 tašek, 500 svíček, 1000 kolíčků. A
zároveň se taky bojí,
že jim ten

Stravovaní
Nedostatek jídla.

chtít za každou
cenu bydlet se svým
kamarádem, což
nemohou zaručit.
Skutečná krize
týmu Centrální

IT parta
Moc práce, totální
výpadek, bouřky, že
nepojede internet
(naplněno), že toho
pokazí moc najednou.

Výzdoba
Že
nebudou stíhat.

recepce však prý
spočívá v tom, že
„Růženka musí jít
na koncert Way 2
Go“.

Hudba
Nebojí se prý
ničeho. Vlastně jen
zpívání před lidmi,
tepla a že přijdou
o hlas.

materiál
nevystačí
(ale to
je prý ta
lepší varianta).

Honza nebo Pospa?
Honza nebo Pospa?
Frč s tím
foťákem!!!

Hm, Vojta mě
fotí, musím
nasadit seriózní
výraz mladého
filozofa.

Nakloň hlavu o 90˚

On musí růst, já
však se menšit...

Nebojte se přípraváku
Neměl jsem v plánu zúčastnit se loňského SDM v Krakově, ale zavolal mi bohoslovec Josef, že shání kněze do úklidového
týmu. „Zeptej se kaplana pro mládež, z děkanátu tam jedou,” odpověděl jsem. „Ale oni už jsou zaměstnaní a hledáme někoho, kdo ještě není,” nedopřál mi klidu Josef. Slíbil jsem, že se zkusím zeptat faráře. Byl jsem si na 99 % jistý, že mě nepustí,
záskok na dvě neděle neseženu, takže vyřešeno.
Propustil, světe div se - měl někoho v záloze právě na ten čas. „OK, ten záměr nepochází od lidí, a pokud je to tak, nemám
ve zvyku bojovat s Tím, od kterého je.” (Sk 5,38-39)
Do Krakova jsem jel a radost mi už od počátku dělalo setkání s celým přípravným týmem. S mladými, kteří nezištně darují
svůj čas a sílu druhým. Občas dokonce za cenu vlastní dovolené, jako zdravotníci, kteří místo opalování na pláži zvolili
smažení se v davu lidí a místo odpočinku odpovědnost za něčí zdraví. To svědectví mě nakoplo. Žil jsem z něj (a další účastníci také) ještě před příjezdem papeže a předtím, než jsme uslyšeli jakékoli slovo. Kvůli tomu jsem se rozhodl, že chci být
v přípravném týmu Celostátního setkání mládeže v Olomouci.
Také tady potkávám mladé, kteří chtějí od církve něco víc. Víc dávat, protože sami dostali. To nejdůležitější, co máme od
církve, je setkání s Ježíšem: výjimečné, individuální, intimní. Setkání, ve kterém cítím to, že mě miluje jako nikdo jiný.
Setkání, které mění náš pohled na svět, na druhé, na sebe.
Ten druh setkání jsem zažíval během celého přípravného týdne: když někdo požádal o svátost smíření, když se skupinka modlila breviář na schodech, když se mladí zastavili ve chvíli osobní modlitby. Ovoce tohoto setkání s Ježíšem je to nejdůležitější,
co můžeme předat všem, kteří přijedou v úterý.
otec Artur

„Lidé žijí jinak než
Excel.” (o. Jenda)
Sedí lord ve svém pokoji,
hledí zamyšleně do plápolajícího krbu, popíjí svoji
obvyklou sklenku whisky, venku sněží a on čeká,
až přijede jeho manželka
s tchyní.
Po chvíli vstoupí do pokoje
Jean: „Pane, zaslechl jsem
rolničky - přijely saně.“
„Obě, Jean?“

„Kolega je Talíř,
i když vypadá jako
příbor.” (Michal Uhlíř
z režie o Fandovi Talířovi)

Žena řídí a stěžuje si vedle
sedícímu manželovi: „Ti
chodci jsou hrozní. Pořád se
mi pletou do cesty!“
Muž říká: „Možná by úplně
stačilo, kdybys konečně sjela z chodníku...“

„Je třeba šetřit s papežem.” (členka PT při

plnění tašek pro účastníky
CSM)

zprávy
Příliš mnoho turistů v českých městech! Ještě že nás je tu zatím jen asi 700. Ovšem co bude, až přijede zbytek, to opravdu
nevím...
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Méně cukru ve sladkých tyčinkách! Prý jsou teď tak něed
jak trochu zdravější. Ale zase menší a za stejnou cenu, Stř
ne
led
takže...
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Rozporuplná předpověď počasí! Čeští meteorologové
tvrdí, že celé CSM bude pršet. Ale Norové si myslí, že
bude hezky. Tak já nevím, komu věřit...
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Petra Kvitová vítězkou ankety o úder měsíce! Sice netuším, co
je křížný forhendový prohoz zády k síti, ale asi to bylo fakt dobrý...
Existuje mistr světa v napodobování prasečího chrochtání! Je jím
Francouz Noël Jamet a trénuje od doby, kdy se rozešel se svou ženou.
Zajímavé, co s člověkem udělá rozvod…
edit

„Potřebuju, abyste svým lidem v týmech rozepsali služby, aby věděli, kdy pracují a kdy
mají volno, respektive, kdy pracují a kdy
pracují pro nás.” (o. Petr, pořadatelé)

„Která třída jste? Abych ji mohl
zamknout?” - „My jsme třída obratlovců.” (Filip, press)

baterka aneb na co si v Olomouci posvítit

Přípravák
Kam jít, když jste členem přípravného týmu a…
…jste v euforii (jistě častá situace!): Třeba obejměte strom,
nebo si kolem něho zatancujte.
Olomouc je město parků, nejvíc po cestě jsou Bezručovy sady.
…jste vyčerpaní (určitě méně časté): Setrvejte ve svém pracovním
prostoru na základě pravidla: „Už nemůžeš? Přidej!“
…máte hlad (nehrozí): Náš soukromý bar, o kterém hygiena
neví (pst!), je na průmyslovce, v přízemí.
…vám ostatní lidi lezou na nervy (může se stát
i navzdory vší křesťanské lásce): Ukliďte se
do kostela, ale do nějakého, kde není program
CSM. Nejblíž je dóm sv. Václava.
…je vám smutno: Zajděte za Jendou Balíkem.
Bude rád.
…nemáte čas: Zeptejte se třeba na centrální
recepci, jestli někdo nepotřebuje s něčím
pomoct. Platí heslo: „Nestíháš? Naber si toho
ještě víc a teprve uvidíš, co znamená nestíhat!“
…máte touhu zpívat: Sprchy jsou na každém
patře kolejí. Za scholou teda taky můžete, ale
ve sprchách to aspoň nebudete nikomu kazit.
…nudíte se (situace ze žánru sci-fi): Je tu toho
spousta. Třeba aktuální výstava Milování
v přírodě ve Vlastivědném muzeu.
Nebojte, je to o zvířátkách!
...chcete se pobavit: Přijďte za námi do redakce.
Jsme fakt hodně vtipní.
MaJa

Sudoku

Málo šestiúhelníků? Vecpali
jsme do nich i klasické
Sudoku. Takže jestli se vám
ještě netočí šestiúhelníčky
před očima, tady je šance, jak k tomu dospět.
V šestiúhelníčkovém
mnohostraníčku
dopište čísla 1 - 9
shora dolů a
zleva doprava
a náběh na
psychózu je
zaručen.

„Při přebírání triček pro
týmy: „Všimla
sis, co má na tričku Markéta (stín
o. Jendy)?” - „Jo,
meloun, ale to není týmové triko.” - „Jasně, že
je, kdo má meloun, ten je
přece v balíku.” (o. Petr Souček)
„Nebojte se, to nespadne.“ (stavbaři)

Svátostné požehnání

„Jsi v tom fakt dobrý.” - motivačně manipulační hláška, když chce vedoucí týmu, aby někdo
něco udělal. (scénografie)
Had přemlouvá Evu:
"Evo, vezmi si jablko, poznáš rozdíl mezi dobrým a zlým."
Eva: "Nevezmu."
Had: "Vezmi si jablko, budeš jako Bůh."
Eva: "Nevezmu."
Had si odevzdaně povzdechne:
"...a nejsou v něm žádné kalorie...."
„Nevadí, aspoň máme práci.” (krizový tým)
Ráno po svatbě v Káni Galilejské… Hosté se
pomalu probouzejí, většina z nich se drží za hlavu a sténá. Jeden zvláště „přejásaný a přepitý“
muž prosí: „Já mám takovou žízeň! Skočte někdo pro vodu…“ Ježíš se zvedne, že tedy půjde,
když vtom všichni svorně vykřiknou: „NE! Ty už
ne…“

Tiráž
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