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prototypičtější) nebo pracuje. Případně je i na mateřské nebo
nezaměstnaný. Pokud je v důchodu, pravděpodobně někomu ukradnul visačku
a není registrovaným účastníkem. Anebo může být kněz, v upgradované verzi
biskup. Má buď světlé nebo tmavé vlasy a s očima je na tom podobně. Může
měřit asi tak mezi 150 až 210 centimetry (těch 210 je hodně výjimečných, ale
chtěla jsem k 205 cm otce Josefa Slezáka dát ještě nějakou rezervu). Může být
tlustý (ten si koupí tričko XL), hubený (ten si koupí XS) anebo něco mezi (ten si
koupí něco mezi. Barva je jedno.) Rozhodně je hezký, protože zářící, usměvavý
a milý. (Pokud to zrovna teď ty, milý čtenáři, nejsi, změň to, protože jinak tvoje
visačka ztrácí platnost!)
A taky je průměrný účastník CSM hodně, hodně nadšený a natěšený na to, co
tady zažije, a otevřený tomu, že až se vrátí domů, bude už trochu (nebo i dost)
jiný. Pořád bude buď XS nebo XL (někdo se díky výborné stravě může posunout
na škále více „doprava“) a buď modrozelenošedooký nebo hnědooký, ale srdce
se roztáhne do netušených rozměrů a optika se změní tak, že místo cizího člověka s cedulkou najednou uvidí přítele.
Tak snad už se orientujete.
MaJa

rozhovor

Čekal jsem, že přijde dopis z nebe
„Členové přípravného týmu už musí být unavení, rád bych jim tedy dopřál
jedno dlouhé, nudné kázání, aby mohli zamhouřit oko a dospat, co chybí,”
začal svou promluvu v neděli na Svatém Kopečku mladý novokněz Petr Soukal. Obdivovala jsem odvahu, se kterou vystoupil před plný kostel. Tím víc,
že mši sledovali i diváci televize NOE.
Měl jsi strach?
Strach je špatné slovo, bázeň Boží a tréma začátečníka jsou dobré výrazy.
Na jednu stranu člověk slouží mši svatou, slaví liturgii, dělá to, co má rád.
Na druhou stranu si uvědomuje, že má před sebou 700 lidí a další spousty jej
vidí v televizi. Přijde mi ale důležité myslet na to, co je důležité
aby setkání bylo
:-) Na to, že stojím před Bohem ve společenství církve. Potom je
pohodové, bezpečné.
jedno, jestli je na mši jeden tisíc nebo dva nebo sedm.
Chtěl bych proto poprosit
všechny účastníky o důvěru v pořadatele. Když po vás něco chceme,
Jak dlouho sis připravoval kázání?
tak je to pro dobro, pohodu a bezpečí nás všech.
Nebudu přehánět, když řeknu, že čtyři až pět hodin.
Co tě baví dělat, když zrovna nepíšeš kázání nebo nesloužíš mši?
Rád si zahraju na kytaru, baví mě taky fotbálek a jiné sporty.
Rád čtu. Taky mě nadchla teologie, která ukazuje krásu naší
víry. Je-li chvíle času, sáhnu po teologické knize, čím tlustší,
tím lepší :-) Ale knížky mám rád obecně, třeba Dostojevského.
Tvé rozhodnutí stát se knězem přišlo kdy?
Strašně dlouho jsem o tom přemýšlel, už od základní školy. Čekal jsem, že přijde nějaké znamení, dopis z nebe, abych věděl,
co mám v životě dělat, modlil jsem se za to. Nepřišlo znamení,
ale jediná kamarádka, která v té druhé třídě chodila do náboženství. Zeptala se, jestli bych s ní nechtěl víc kamarádit. Tak jsem
si vzal týden na rozmyšlenou. Ona pak přišla a říkala: tak co?
A já na to: hele, nezlob se, vidím to tak, že půjdu na toho faráře.
Ale kdybys chtěla, mohla bys mi dělat farní hospodyni. Budiž
vám známo ještě to, že nechtěla.
Takže už ve druhé třídě jsi měl jasno?
Nevěděl jsem, ale hledal. Chtěl bych povzbudit všechny, kteří
jsou na tom podobně. Protože je krásné hledat, i když je to náročné a člověk by to třeba chtěl nějak jinak nebo rychleji. Stejně
tak krásné je se rozhodnout. To jsem udělal hned po maturitě,
když jsem si podal přihlášku do teologického konviktu.
Co je tvým úkolem na celostátním setkání mládeže?
Jsem šéfem bezpečnosti. Jde zejména o koordinaci pořadatelů,
spolupráci s policií, s bezpečnostní agenturou. Naším cílem je,

Jak vaší službě mohou účastníci pomoci?
Konečně, to je otázka, super! Stále máme volná místa.
Protože se ukazuje, že je potřeba hlídat další prostory.
Když se obrátíte na někoho z pořadatelů, ten vás odkáže na člověka, který vás rád zaměstná. Vítáme každou
ruku i nohu.
Odlehčující otázka na závěr: máš nějaké sourozence?
Tři skvělé, dva z nich potkáte v přípravném týmu. Jeden staví, druhý se stará o občerstvení U Nebojsy. Pak
mám ještě sestřičku, ta se do Olomouce přijede podívat, jestli je vše dobře zabezpečeno, postaveno a občerstveno :-)
P. Petr Soukal je knězem Královéhradecké diecéze.
Spolu s bratrem Jakubem je autorem hymny Celostátního setkání mládeže v Olomouci. Celý rozhovor s ním
najdete na webu setkání.
-han-

„Co pro váš tým bylo během přípravného
týdne nejtěžší?” „Ten tunovej barel.”
(Stavaři)

follow Jesus

Zvedni zadek a dělej Boží věci!

Už jsi někdy četl evangelia? Doporučuju to zkusit a zaměřit se na to, jak se choval Ježíš. Nikdy nejednal tak, jak od něj lidé,
a dokonce i jeho vlastní rodina, očekávali. Dělal věci „po svém“ ve spojení se svým Otcem a Svatým Duchem. Byl sám
sebou a výsledek byl vždycky Boží – prostě lepší než čekali, protože Jeho motivací byla láska k nám.
Až ti někdo bude říkat, ať ve svém životě následuješ Krista, znamená to, že máš zvednout zadek, nechat se vést Bohem
a s láskou začít něco dělat. Tak jak tě stvořil, přesně tak s tebou počítá. Není potřeba si na nic hrát nebo se přetvařovat. Následovat Ježíše a chodit po jeho cestách znamená být sám sebou a dělat Boží věci!
P. Pavel Michalec, farní vikář v Liberci
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Lodí na setkání

Den první – příjezd

Poněkud netradiční způsob dopravy na CSM v Olomouci si vybrala
devítičlenná skupinka mladých z farnosti Brno-Řečkovice. Na setkání
totiž dorazili po vodě. „S tím nápadem sjet řeku Moravu až sem přišel
vlastně Honza Kotík, náš farář, on je takovej akční,“ řekla účastnice výpravy Anička. Svoji plavbu začali v Litovli, odkud je to do Olomouce
asi dvacet pět kilometrů. Do Litovle dorazili vlakem z Brna, poté si půjčili kanoe a vyrazili po řece Moravě na dvoudenní plavbu. Noc strávili
v Hynkově v kempu u vody. Počasí jim vyšlo úžasně, ale po bouřkách
z minulého týdne leželo přes řeku mnoho stromů. Ovšem nejen stromy
dělaly této dobrodružné skupince problémy. „Ona to byla taková ztrácecí akce,“ konstatoval řečkovický farář Jan Kotík. Během dvou dní se
jim totiž podařilo ztratit jízdenky na vlaku, utopit mobil, brýle, tričko
a vestu. Ale očividně jim tyto ztráty náladu nezkazily, i když menší sbírka na obnovu by jim prý nevadila.
Fíja
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Milý deníčku,
tak je to tady. Tisíce lidí pochodují po Olomouci
s roztomilými visačkami a nechávají se navigovat reflexními vestičkáři. Když se gigantický dav
(i když pan primátor říkal, že moc velká skupina
nejsme, na půlmaratónu prý bývá kolem 8000
účastníků, no jo, trumfli nás) nahrne do areálu
Korunní pevnůstky (uf, pan vyhazovač mě nechává projít, vypadá trochu nebezpečně), říkám
si, že jsme dobrá parta. Srdcaři to pořádně rozpálí (na konci zazní i cool rapová – hudebníci mě
opraví? – verze písně Maria). A rytmické mávání
rozsvícenými mobily informátora Michaela dojme natolik, že nám místo vypnutých telefonů
při programu povolí režim letadlo. Mimochodem
Michael podává heroický výkon – už první větou
rozesmívá dav (ačkoliv objektivně je zcela neutrální, asi má prostě fanoušky předvídající vtipy
už dopředu) a nasazuje se ve své službě natolik,
že téměř vykrvácí. Všechna čest. Jinak se dozvídáme, že nejkrásnější město v ČR je Aš (jako
není, ale nevadí) a že jednou ze tří moravských
diecézí je budějovická. Zeměpis je super. Zažíváme ho trochu i naživo, protože jsou mezi námi
poutníci z Polska a z Brazílie. Taky se seznamujeme s pár super lidmi, se kterými mám tušení, že
se budeme setkávat následující dny často. Třeba
Kryštof málem uhoří ve výtahu (Boží cesty, jak
člověka přimět k obrácení, jsou totiž někdy hodně
brutální, bacha na to)...ale já stejně vím, že je to
ten, co moderoval setkání v Krakově… No a na to
všechno seshora kouká dron. A závěrečná modlitba je hvězdná. Doslova.
MaJa

„Vše drží pohromadě lepenka, šrouby
a Duch svatý.” (scénografie)

Bar

Režie

Přípravné týmy na CSM

V baru U Nebojsy
si můžete zakoupit
teplé či studené
nápoje a malé
občerstvení.

Vedoucí režijní skupinky
připravuje se svým týmem program setkání.

Setkání sice teprve začíná, ale přípravné týmy už za sebou mají
pořádný kus práce. Představme si jednotlivé skupinky, které vše
připravily a budou se starat o hladký průběh celého setkání.
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Scénografie

Manažer a manažerka

Vymýšlí, jak bude vypadat
pódium a kulisy.

Práce manažerů obnáší obíhání
úřadů, ale také zajištění organizačních záležitostí.
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Tisk a propagace

Tiskový tým zprostředkovává informace o setkání před
10/4 ním i během něj.

Vítá, informuje a opečovává
všechny hosty a přednášející.

27/14

Informace

Výzdoba

Má na starost průběh mší
svatých, svátosti smíření 9/14
a také některých modliteb.

7/4

Na informačním stánku se dozvíte
všechno potřebné a ještě se dočkáte
úsměvu.

Pořadatelé 42/26

Bez tohoto týmu by nám na
setkání chyběla nejen výzdoba
a květiny, ale i informační
cedule a směrovky. 9/3

Liturgie

+44 d.

Doprovod hostů

Pořadatelé jsou tu od
toho, aby vás nasměrovali, kam potřebujete.

Sály

Ubytovatelé

Členové tohoto týmu mají na
Díky nim máme všichni příjemné zázemí
starosti
prostory, kde se odehráa
máme
kde
se
ubytovat,
odpočívat
a
spát.
V sobotu při setkání rodin bude třeba,
vá program. 4/22
aby
se
někdo
postaral
o
nejmenší
47/26
7/1
účastníky.

Pečovatelé a program pro děti

Stravování

Sport

V programové nabídce najdeme i nejrůznější druhy
sportu.

5/18

Další nesmírně důležitá skupinka, díky které se tu všichni
můžeme cítit dobře. Snídaně,
obědy, večeře…

9/2

Tvořivé dílny

27/14

Během týdne bude možnost rozvíjet svoji kreativitu a vytvořit něco
pěkného v rámci tvořivých dílen.

Stavaři

Pódia, stany ani žádné podobné stavby se nepostaví
samy od sebe.

Stánky a propagační materiály

2/16

Starají se o naplánování všeho, co souvisí se
stánky, kde a jaké budou a podobně.

Brigády a úklid

4/1

Vzhledem k velkému množství
účastníků je potřeba i během
setkání občas něco uklidit.

Doprava

Zařizují logistiku během setkání.
Převáží, co je třeba, z místa na místo
a zase zpět…3/4

Technické zabezpečení

Ozvučení, osvětlení, obrazovky… Všechnu techniku
má na starosti právě tento
0/12 tým.

Krizový tým

Bezpečnostní tým

Kromě Boží ochrany
nad námi bdí také bezpečnostní tým.

Letos budete mít
možnost na setkání
slyšet dvě skvělé
kapely – Srdcaře
a Sněženku.

Zdravotníci

Když vám nebude dobře, nejrozumnější bude vyhledat člena
tohoto týmu.

30/24

7/4

Mimo výše zmíněné skupinky se můžete setkat s mnoha dalšími
týmy, například s překladateli, s lidmi, za kterými můžete přijít
na přímluvnou modlitbu, anebo s těmi, kteří se po dobu setkání věnují vozíčkářům. Celkem je v přípravných týmech více než 700 lidí.
Mak a Lipo
(v ženách zahrnuty řádové sestry, v mužích kněží a jáhni)

Krizový tým dopředu neví, co bude řešit.
S krizí přichází také jejich chvíle.

Ž/M

3/6

Hudba

+ dobrovolníci

#humansofCSM

„Vždycky jsem měla problém někam zapadnout, vždycky jsem byla ta divná.
Ale nevěděla jsem, v čem je ten problém, v čem jsem byla ta divná. Tak jsem
se vždycky nějak snažila jít za tím davem. A prostě puberťácký věk: párty…
a tak. Věci, které křesťan nedělá. Ale když jsem začala chodit do kostela, začala jsem poznávat, co je dobré a co je špatné. A myslím, že mě to dost změnilo,
k lepšímu. A taky vím, v čem jsem divná.
Když se ještě podívám zpátky, už nepotřebuju jít s davem, už chápu, proč být
jiný je dobré. A jsem ráda, že jsem jiná takovým způsobem.
Hlavně myslím, že mi to dává všechno, co potřebuju. Protože já na rozdíl od
svého bratra jsem hrozně společenský člověk, on sedí, učí se, jednou za půl
roku jde s kamarády na pivo… Já jsem společenský člověk. A farnost, společenství i tohle setkání mi hrozně moc dává.“
Natálie
... na jiných

s holkama.

A najdete mezi nimi
rozdíl? Tak se koukněte, jak se Jenda na
koho tváří… :-)

Dokázali
byste tyto fotky s Jendou Balíkem rozřadit
do dvou kategorií? Nápověda: na některých je
s klukama,...

Možná si říkáte, proč jsme
časopis Celostátního setkání mládeže v Olomouci
nazvali zrovna Follow?
▪ S Olomoucí na první pohled nesouvisející slovo ukrývá zkratku OL.
▪ Flow, to je další slovo, které je skryté v názvu
časopisu. V psychologii je to pojem označující
činnost, kterou si užíváme už pro její samotný
průběh. Nechme se společně nést na vlně flow
(nejen) po celý čas, který spolu strávíme v Olomouci!
▪ Nebojte se, vyzývá motto setkání. Když chceme následovat (=follow), nesmíme mít strach.
▪ Pokud nás budete (ná)sledovat, budete dobře
informovaní.
▪ A víte, jak se říká, že Ježíš měl followery ještě
před Facebookem? Tak my k nim chceme
patřit :-)
-han-

anketa

Proč jsi se rozhodl/a jet na CSM?

Na co se nejvíc těšíš?

Já jsem se rozhodl, bo... safra, to je zapeklitá otázka! Tak jako
určitě je pěkné rozvíjet víru v mladém kolektivu, ne? (...)
(Karel, Valašské Meziříčí)

Na ty večerní procházky, nebo prostě celkově na to, až
spolu budeme. A taky na přednášky. (Naty, Praha)

Protože jsem byla v Krakově a tohleto je takový návazný,
sice jenom v rámci ČR, takže je to takovej slabší odvar, ale...
Ale akce tohoto typu mě zaujala, takže jsem se rozhodla, že
pojedu i sem. (Anička, Praha)
Přímo já jsem se nerozhodl, spíš mě tam přihlásila ségra
s mamkou. (Ondra, Praha)
Protože mě pozvala kamarádka, která sem jede povinně kvůli
biřmování. (Karla, Nivnice)
Protože jsem byla v Krakově a myslím, že to tu bude stejně
super jako tam. (Mája, Újezd u Brna)
Protože brácha taky jezdil na setkání (teď tu taky je) a já nemám moc věřících kamarádů, takže jsem se rozhodl, že bych
měl jet. (Honza, Kamenice)

Co jsi zapomněl/a doma?

Asi na uvolnění. Prostě na příjemnou atmosféru s ostatními křesťany. (Hedvika, Praha)
Až přijdu k nějaké příležitosti, která bude směřovat k většímu prohloubení mého života. Duchovního.
(Martin, Praha)
Já nevím, já se teprve teď koukám do programu.
(Michael, Lysá nad Labem)
To se nedá říct, protože je tady toho tolik, že... Na všechno.
(Pája, Třebíč)
Ze všeho nejvíc se těším na koncert Prague Cello Quartet.
(Hanka, Ostrava)
Těším se na pouť, já jsem totiž ještě nebyl na Zeleným
kopečku. (Štěpán, Příbram)
Těším se na to, že poznám staré známé lidi.
(Maruška, Holešov)

Jo, to taky ještě nevím. Ale bojím se, že až na to přijdu... Ten pocit mám někde od Brna, že jsem něco zapomněl.
(Matyáš, Znojmo)
Jako na každou křesťanskou akci, kam jezdím, jsem si opět zapomněla vzít Bibli a růženec. (Johanka, Praha)
No tak jako, to než bych tady řekla, tak... (Josefínka, Mutěnice)
Zapomněla jsem sprcháč. (Verča, Újezd u Brna)
Doma jsem si zapomněla ručník. (Míša, Zlín)

Fíja a edit

V pondělí stojí sousedé u zahrádky
a povídají si.
„Copak, že jste včera nebyl v kostele?“
„Nebyl. Včera jsem
spal doma.“
Nepotřebujeme elektřinu, ale potřebujeme internet.
(info stánek)
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Metro oslavilo 39 let existence! V rámci oslavy výročí vyjela Č
led
po
také původní souprava, kterou se mohli lidé svézt. Ale užili si to
o
D
jenom Pražáci...
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V Dubaji vytvořili nejdražší dort na světě! Prý váží 54 kg, je na
něm značné množství jedlého zlata a dokázal by nasytit 240 lidí. Tak
já se asi stěhuju...
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Dostal košili a pak získal i práci! Mladík byl v Torontu přistižen při
krádeži košile a kravaty. Poté co se policista dozvěděl o pohnutém osudu jeho rodiny, košili mu koupil a mladík pak získal práci. Nevím no, já
asi dělám něco špatně…
Alergie na pseudoalergii! Australský šéfkuchař je alergický na hosty,
kteří tvrdí, že trpí alergií na to či ono, ačkoli jen propadli módním stravovacím návykům. Tak prý nemám být vybíravá…
edit

baterka aneb na co si v Olomouci posvítit

Infokoutek
Tato rubrika vám poradí, co nevynechat v Olomouci, když už jste tu…
Olomouc je městem se 100 000 obyvateli a šestým největším městem
v naší zemi. Po Praze je druhou největší památkovou rezervací. Také
je jediným českým městem v seznamu skrytých pokladů Evropy podle
prestižního světového průvodce Lonely Planet.
1. Praktická… Infocentrum je v podloubí olomoucké radnice a je otevřeno 7 dní v týdnu, denně od 9:00 do 19:00. a mimo jiné
v něm najdete automat na tvarůžky.
2. Olomoucké kostely a kaple, které stojí za navštívení,
jsou především katedrála sv. Václava a katedrála sv. Gorazda pravoslavné církve. Přímo v centru najdete kostel Panny Marie Sněžné, kostel
svatého Mořice a kostel svatého Michala. Pár kroků od tohoto kostela je
kaple svatého Jana Sarkandra.
3. Englerovy varhany v kostele sv. Mořice jsou největší
v České republice a sedmé největší v Evropě. Mají pět manuálů, 135
rejstříků, 10 400 píšťal a zvukových center. To už je slušná výbava. Tyto
varhany si můžete poslechnout na čtvrtečním koncertě Karla Martínka
ve 14:30.
4. Otevřené kláštery! Velká možnost navštívit některý
z olomouckých klášterů a podívat se na život řeholníků a řeholnic. Více
v brožuře na straně 124.
Víte, že… v dominikánském klášteře při kostele Neposkvrněného početí P. M. se točil film Psi Páně aneb Sněz ten film?
PPF
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follow us

Kam se vydat odpoledne? Lákavých nabídek jsou vskutku
kvanta, a tak pro ty méně rozhodné nabízíme upoutávky.
PŘEDNÁŠKA
Zdá se ti, že dnešní doba odsouvá rodinu tak
trochu do pozadí? Věř, že to není jen zdání.
Proč se to děje a jak hodnoty rodiny ve společnosti bránit nám prozradí Petr Dvořák ve
své přednášce s názvem Proč jsou genderové
ideologie v rozporu s křesťanským učením.
Určitě neváhej a zajdi v 15:00 do auly Filozofické fakulty.
SPORT
Venku pálí sluníčko a už nevíš, kam se schovat? Nezoufej a skoč do toho rovnou po hlavě.
Seber partu kamarádů a navštivte plavecký
stadion Olterm, kde díky usilovné práci sportovního týmu dostanete slevu na vstup. Pro podrobnější informace nakoukni do průvodce na
stranu 137.
VÝSTAVA
Máš rád cestování a poznávání rozličných kultur, ale tvoje peněženka se na nějaký větší výlet zatím necítí? Nevadí, navštívit Asii můžeš
i zde v Olomouci! A to díky výstavě v chrámu
sv. Mořice. Pohnutý životní příběh mladého
kněze Emila Kapauna zachycený na fotografiích připravil Josef Kořenek.
kač

Trojjediná lžíce

Když Martin z Press týmu uviděl tuto lžíci naší
šéfky Anety, slavnostně prohlásil: „Tak teď jsem
konečně plně pochopil, co je to trojjedinost
Boží.“ Jde totiž o lžíci, vidličku i nůž v jednom.
Nejsou rozděleny, a přesto každá část může fungovat i samostatně, působí trochu mysteriózně,
je to zkrátka jedna „lžíce“ ve třech různých
osobách – lžíci, vidličce i noži. Ideální teologická pomůcka!
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.

Signály

Tým signálů se
těší na své uživatele i na neregistrované
hosty!
Můžeš využít počítače
s internetem, polaroid,
brýle s virtuální realitou
nebo se jen posadit na gauč
a popovídat si. Samozřejmě
pro tebe máme i propagační
předměty – od triček a tašek až
k lahvím a zubním kartáčkům.
Buď s námi na jedné vlně!

Kam posílat hlášky z CSM

Pokud by se někdo chtěl podělit o vtipnou či zajímaZ recepce na SPSS:
vou hlášku z CSM, okamžitě si ji zapište a pošlete pro„Dám si řízek, mezi to řízek a na to řízek.”
střednictvím FB stránky Celostátního setkání mládeže
„Trojitý řízek.”
Olomouc 2017. Hlášku můžete napsat do zpráv a ty
„Né, to je ŘÍZBURGER!”
nejlepší budou zveřejněny, proto nezapomeňte připsat
Co kdybychom si s policisty v rámci teambuil- také jméno autora hlášky.
Další možnost je hodit ručně psanou hlášku do krabice
dingu zahráli seznamovačku „Bomba a štít?“
na informačním stanu nebo napsat na číslo 604 565 742.

(z diskuze sálistů po školení bezpečnosti)

„Všímejte si podezřelých lidí, kteří se tu pohybují a nemají visačky. Já jsem sice takhle
málem vyhodil nějakého pracovníka školy, ale
tak má se holit.” (Fanda, stravování)
„Jděte se podívat do Pevnosti poznání, stačí
ukázat visačku a vstup je zdarma, Jenda to za
vás zaplatil.” (Bety, centrum)
Přepadne papež přes palubu a tam pluje
žralok.
Papež se modlí: „Pane Bože, prosím, dej tomu
žralokovi aspoň trochu víry...“
Najednou se žralok zastaví a říká: „Pane Bože,
požehnej toto jídlo, které hodlám přijímat.“

Tiráž

Děkujeme :-*
Váš Press tým

Charitní obchůdek

Chcete udělat radost blízkým nebo byste si rádi přivezli z Olomouce něco netradičního? V obchůdku
U Samaritána naleznete široký sortiment zboží od
porcelánu všeho druhu přes oblečení až po dobrou
knihu. Možná je to právě kniha od vašeho oblíbeného autora, která tam čeká jen a jen na vás, a hrneček
s podšálkem pro vaši maminku nebo babičku… Zakoupením našeho zboží dáte věcem druhou šanci a zároveň přispějete na dobrou věc.
Co nejsrdečněji vás zveme do charitního obchůdku
U Samaritána!
(Wurmova 11, za arcibiskupským palácem, asi 200 m
od kostela Panny Marie Sněžné)
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