
OLLOW
3. číslo  pátek 18. 8. 2017  5 Kč

F„Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě.“      Jan 8,12
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Nesporná pozitiva účasti na CSM

V minulém čísle jsme se věnovali překážkám, kte-
rým v těchto dnech musíme svorně i nesvorně 
čelit. Abychom se ale naladili na příznivější 
vlnu, shrňme si dnes, jaké neoddiskutovatelné 
výhody nám prožívání CSM přináší.
Mně třeba vyhovuje, že se na letních open air 
mších, jejichž největší koncentrace se dá zažít 
právě na setkání, opálím za jedno dopoledne 
víc než za týden u moře. Navíc to stojí mno-
hem míň peněz a ani se u toho nemusím nudit 
vleže v písku jako překrmený pískomil.
Další skvělá věc je, že bývají dlouhé fronty na 
oběd. Člověk si pořádně odpočine, po dlou-
hém sezení konečně protáhne údy a ještě si 
může popovídat s dalšími čekajícími hladový-
mi. A přitom taky koukat lidem do talíře, aby 
se zjistilo, co že nám to výborného navařili.
Dnes aktuálně oceňuji taky to, že musíme jít 

pěšky nejen na Svatý Kopeček, ale i zpátky, a to 
pěkně za tmy, protože jinak by nás žádný dopravní 

prostředek prostě nepobral. Já bych se totiž asi za jiných 
okolností nehecla a hezky se svezla, ale takhle si aspoň posílím 

nohy, posilované teda i při jiných příležitostech, třeba když si na pokoji 
zapomenu visačku/mobil/sluneční brýle/fén/lentilky a musím běžet od recep-

ce zase nahoru a zpátky.
Miluju taky to, jak tady vůbec nestíháme. To jdou všechny Instagramy a Facebooky stranou a člověk prostě maká, aniž by chytal 
lelky na sociálních nebo jiných sítích. A protože není 
čas na nic, není čas třeba ani na únavu nebo na hlad. 
A to se vyplatí.
Když jsme u té únavy, ono by se docela nabízelo, že 
jí tu bude hodně, možná až moc. Já jsem totiž člověk 
spánkomilný a méně než osm, natož méně než sedm 
(a natož méně než šest, pět…a tak dál) hodin spánku za 
den mi nedělá dobře. Nicméně už jsem dospěla do fáze, 
kdy jsem tak unavená, že se dostávám do zajímavého 
deliria plného spontánní veselosti a záhadným způso-
bem generované energie, takže se vlastně cítím líp, než 
kdybych byla vyspaná. Asi přestanu spát i v normálním 
životě, je to fakt dobrý.
A dalo by se pokračovat, protože výhod účasti na CSM 
je prostě nevyčerpatelné množství. Ale už není místo.

MaJa 



rozhovor

Nechceme lhát divákům
Gábina je na prahu dospělosti, dokončuje střední školu a je dost cílevědo-
má. „Má pocit, že musí být ve všem dokonalá, nejen vzhledově, ale i v tom, 
co dokáže. Je závislá na hodnocení,” představuje svou postavu Alžběta Pe-
trová, usměvavá členka režijního týmu a zároveň dramaturgyně letošních 
scének.

Jak se dokážeš s Gábinou ztotožnit?
To je zajímavý, protože letos jsme koncept režie vystavěli na autorském di-
vadle. Měli jsme těch pět strachů – nebojte se lásky, nebojte se jít do celého 
světa … – a měli jsme si vybrat, který z nich je náš největší. Zvolila jsem 
si „nebojte se být sami sebou”.  Takže je mi to velmi blízké, 
a o to hůř se mi vlastně hraje. Nevíte, jak budou lidi reagovat 
na pravdu, která tam zazní. I když to oni nevědí, protože mě 
naštěstí neznají. 

To nejspíš nechceš, abychom napsali do časopisu …
Ale asi je dobrý, aby zaznělo, že jde o autorské divadlo. Možná 
to lidi neví. Že herci vtělili své reálné strachy do postav, které 
představují. Všichni jsme si své texty napsali sami. Je ale důle-
žité nehrát sám sebe, trochu to vyhrotit. Mám raději, když mi 
režisérka řekne, jak se má postava projevovat. 

Jak jste přišli na autorské divadlo?
Samo téma setkání nabádá k tomu, že nepůjde o nic hrozně vtip-
ného. Třeba Krakov byl hodně o groteskních situacích. Ale „ne-
bojte se”, to má být svědectví. My chceme sdělit know-how, jak 
bojovat s různými strachy, a to se přece musí zakládat na vlastní 
zkušenosti, jinak bychom divákům lhali. To nechceme. 

V Krakově jsi byla režisérka. Jaké to je, když najednou hra-
ješ a tým vede někdo jiný?
Je to úžasný v tom, že konečně spím! Když jsem byla režisérka, 
tak jsem nespala, fakt to byla šílená tíha a odpovědnost. To, že 
jsem v jiné roli, si užívám. Jak dramaturga, tak herce. Je to pro 
mě potěšení. 

Co se podle tebe na práci režijní skupinky letos povedlo?
Myslím si, že se nám dost podařilo vystavět naše setkání na spo-
lečné modlitbě. Pravidelně jsme pořádali o režijních víkendech 
takzvaný „pochod smrti”, což je modlitba růžence v přírodě. 
I když nám to nepřemýšlelo nebo jsme byli v tvořivém rauši, 
tak jsme vždycky šli v tu sobotu na růženec a spojili jsme to 

se mší svatou. Po- d a ř i l o 
se nám udržet to gro, že svou 
práci děláme pro Pána Boha. I díky našemu 
duchovnímu, Vláďovi Novákovi, který s režií věrně 
drží basu už třetí rok. 

Proč zrovna pochod smrti?
Protože jsi unavená, po obědě, chceš si lehnout, ale ne-
jdeš si lehnout! Místo toho umyješ nádobí, pak si vez-
meš tenisky a jdeš totálně znavená a modlíš se, i když 
se ti nechce. Proto pochod smrti.

Na závěr se vrátíme ke Gábině: jak bys poradila 
těm, kteří mají stejný strach jako tvoje postava?
V sobotu ještě řeknu v završení našeho divadla ná-
vod, který je trochu filosofický. Ve zkratce jde o to, že 
člověk by se měl vykašlat na to, co mu káže dnešní 
svět nebo co vidí v zrcadle. Měl by v sobě zkusit hle-
dat Boha. Být otevřený a vnímavý k druhým. Přijímat 
pochvaly a vnímat to, že ho má někdo rád. To, že tě 
má někdo rád, znamená, že tě přijímá celou i s tvýma 
chybama. A to je dar, to je to nejcennější hodnocení.  

han

Alžběta pochází z Podblanicka, studovala divadelní 
dramaturgii v Opavě. Režijní tým vedla na setkáních 
v Třešti a Krakově. Od dubna je ženou hlavního scéno-
grafa CSM Dominika Tomáše Petra. Celý rozhovor s ní 
si můžete přečíst na webu setkání.
.

follow Jesus

Má Kristus na to?
Máme strach, že ačkoliv se v kostele omílá stále dokola, že věřit v Boha nestojí proti životu naplno, přece jen si vůbec 
nejsme jisti.
A tak radši držíme tyhle své dva světy od sebe na distanc: svět Boha a svět života naplno.
A za tím vším vězí náš strach, že když se o propojení pokusíme, tak naše víra a Ježíš Kristus neobstojí a prohrají.
A mohou o tom kázat kaplani, mohou to dosvědčovat faráři, může nás povzbuzovat celá biskupská konference a my se přesto 
dost bojíme, že Ježíš nakonec fakt prohraje.
A tak je moc dobré, když to „nebojte se přijmout Krista do celého života“ řekne někdo úplně jiný než církevník. A to se 
nám Bohu díky tady v Olomouci stalo: „Nebojte se přijmout Krista!“ řekl naprosto přesvědčivě hokejista a doložil to dost 
„hustými“ příběhy.
Takže poslouchejte hokejistu: Nebojte se uvěřit Kristu naplno a pusťte ho do svého života!

Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský 



 deníček

Den třetí – Jsme v půlce
Milý deníčku,
protože my účastníci céesemka jsme lidé zbožní, dneš-
ní den začínáme intenzivní modlitbou. Každý si může 
vybrat, která modlitba spojená s přednáškou mu sedí, 
takže moje volba je jasná: jdu tancovat. Když odtam-
tud odcházím, pěkně mě bolí stehna. Jedna přednáška 
se jmenuje taky Askeze aneb Duchovní fitko, mys-
lím, že se tu organizátoři všeobecně řídí heslem „ve 
zdravém těle zdravý duch“. Na mši je asi objednáno 
příznivější počasí; abychom neshořeli samým slun-
cem, trochu se schová za mraky a pořádně vyjde až 
ke konci mše. Mimo jiné si na ní vyslechneme super 
vtip o rybařících kněžích, kterým otec biskup Martin 
začne svoje kázání. Teda, otec biskup David vlastně. 
On se totiž jmenuje Martin David a je nový ostravsko-
-opavský pomocný biskup, kdyby to náhodou někdo 
nevěděl (jako třeba já ještě přede mší). Oběd je rychlý, 
protože musím jít vařit kafe na tiskovou konferenci 
pro jiná média. I to život v press týmu přináší. Ale ne-
lituju, protože mi při ní i slza ukápne – všichni jsou 
hrozně milí a pozitivní a strašně nás, přátelé, chválí. 
Pan náměstek primátora třeba říká, že se naše akce vů-
bec nedá srovnat s jinými velkými akcemi v Olomou-
ci, třeba s fotbalovými zápasy. Tak je vidět, že jsme 
fakt dobří. A pan prorektor doufá, že aspoň 10% z nás 
půjde studovat na Univerzitu Palackého. Tak jestli na 
to máte věk a líbí se vám tady, mám vám to vzkázat. 
Pak už kvapím na koncert Simy Martausové a Pavla 
Helana. Bohužel ale přicházím, když už je docela na-
bito, a přímo před pódiem je plotem ohraničený sek-
tor, kde se něco opravuje, takže jsem tak daleko, že 
tu show moc neslyším. Navíc si mě odchytne televize 
Noe a chce se mnou dělat živý rozhovor. Moc mi to nejde, když se mě ptají na pocity, zmůžu se jen na to, že je mi vedro. 
Taková originalita diváky jistě ohromila. Taky po mně chtějí, abych vyzradila, jaké perličky ještě nebyly v našem zpravodaji, 
ale to samozřejmě odmítnu. Takhle veřejně spoilovat! Po večeři se mi úplně zavaří hlava, protože je mi nabídnuto, že mám 
vyplnit dotazník a dostanu Kofolu. To zní výhodně. Ale neřekli mi, že má asi dvacet stran! (To ne, ale přijde mi to tak.) A pak 
večerní program. Nezklamou scénky ani povznášející hudební doprovod a závěrečná modlitba. Tak, a zítra už započneme 
druhou polovinu setkání.

MaJa 
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Jak jsi spokojený s ubytováním a stravováním?
„S ubytováním jsem spokojenej, myslel jsem, že budeme spát někde v tělocvičně 
na zemi. Tak spím v pokoji na zemi. A stravování?... Musím odpovídat? Přijde mi 
to tu trochu jako odtučňovací kůra, zachraňuje to Šantovka, kde je KFC, tak se tam 
chodíme... natučnit. (smích) (Petr, Újezd u Brna)
„Postel je měkká, tak to jsem spokojený. Stravování je taky dobrý, jak od maminky.“ 
(Dominik, Rozsochy)
„Ubytování je velmi luxusní, protože bydlíme v dominikánském klášteře, takže 
máme dostatek sprch i místa. Jídlo je celkem dobrý, lepší než v Krakově, ale ty 
snídaně by mohly být trošku vytuněnější.” (Klára, Praha)
„No to ubytování je luxusní, bych řekla. Oproti tomu, co vyprávěly starší generace, 
že bylo dřív. A to jídlo... No, včera to nebylo moc dobrý, ale dneska to spravili.” 
(Klára, Choceň)
„Za danú cenu to hodnotím výborně, na takových akciach to není obvyklé, som 
velmi spokojen.”(Jakub - Prešov)

Na co a jak dlouho jsi nej-
déle čekal ve frontě?
„Nejdýl jsem čekal ve frontě na čaj, 
ale úplně zbytečně, protože jsem si 
myslel, že je to fronta na rohlíky. Při-
šel jsem na konec fronty a čekal. Když 
už jsem byl v půlce, fakt po dlouhé 
době, tak jsem se začal rozhlížet. Pře-
de mnou lidi maj rohlíky, za mnou maj 
rohlíky, akorát mají prázdný hrnky. 
Tak mi to potom došlo.“ 
(Petr, Újezd u Brna)
„Ráno na záchod, no jako… trošku víc 
jak půl hoďky.“ 
(Vítek, Havlíčkův Brod)
„Mně čekání nevadí, je to taková 
seznamka, ale čekám celkem často 
a dlouho.“ (Jana, Jaroměř)
„Nikde, nikdy.“ 
(Dominik, Nové Město na Moravě)
„Já jsem zatím nikde nečekal, protože 
to za mě vystály tady holky.“ 
(Dominik, Rozsochy)
„No, čekala jsem snad jenom na přijí-
mání.” (Rozálie, Strážnice)

Podle čeho si vybíráš, ja-
kou navštívíš přednášku?
„Nó, to je složitý… Podívám se do 
programu, vybírám z toho, co mě ne-
zaujme, protože to, co mě zaujme, tam 
bude plno lidí. Takže z toho, co mě ne-
zaujme vybírám něco, co by mě mohlo 
středně zajímat.“ 
(Vítek, Havlíčkův Brod)
„Mě zajímá, o čem bude a kdo před-
náší, a taky je dost rozhodující, kde to 
bude, aby to nebylo moc daleko.“ 
(Dominik, Rozsochy)
„To je zajímavý příběh. Nejdřív to 
bylo podle anotace, na jména jsem se 
nekoukal vůbec, a tak jsem si vždycky 
přečetl, o čem to bude. Ale teď jsem 
to začal dělat tak, že jdu jenom na ty, 
který jsou na Přírodovědecký fakultě, 
protože ta budova je úplně krásná! Ty 
prostory, to je prostě úplně... skoro 
MatFyz na Malostranském náměstí.” 
(Adam, Praha) 
„Přednášky vybírám podle názvu - na-
příklad Líbej mne polibky svých úst.” 
(Terka, Bukovany)
„Podle toho, co mě zaujme, to...to pro-
stě vycítíš, co Tě zaujme.” 
(Kristýna - Kroměříž)

Při výběru přednášek: 
“Půjdeš na potrat?” (Maky)

Při rozdělování práce v press týmu
Bohoslovec Pavel:„Já dneska půjdu na 
přednášku Známost jako období růstu.“ 
O. Petr:„Že bych šel taky?“

“Na jaké jsi byl 
přednášce?”
“Na pornu.”
“A co říkali?”
“Byli proti.”



#humansofCSM
„Jel jsem na duchovní obnovu, takovej rozbitej. Jsem něco prožil, 
něco se mě dotklo, hodně mě to zranilo. Byl jsem na Pána Boha 
naštvanej. Už to bylo takový, že jsem uvažoval, co s řádem a tak.
Na exerciciích se hodně řešil vztah k Otci. Nevěděl jsem, jak to 
bude, byla to pro mě taková poslední možnost. Přijel jsem tam, 
modlili jsme se třeba modlitbu, u které se objímají. Tak to mě 
dostalo. Pak jsme se modlili za sebe navzájem. Za mě se modlila 
jedna Slovenka, která mi řekla spoustu věcí o mém vnitřním vzta-
hu, co mám v srdci, o lásce, ale i o skutečnostech, které nemohla 
vědět, že prožívám. A pověděla mi, že mi říká to, co vnímá, že 
po mně chce Otec. Po dvou hodinách jsem si říkal, no to určitě, 
kulový. Pochyboval jsem. Byla to jen modlitba, říkal jsem si. Do 
háje s tím.
Druhý den ráno za mnou přišel jeden Fin, se kterým jsem se před-
tím vůbec nebavil. A on mi říká – nebeský tatínek mi něco řekl 
a já ti to musím vyřídit. A řekl mi slovo od slova to stejné, co mi 
řekla ta paní, která se za mě modlila předchozí večer. Nemohl to 
vědět. Tehdy jsem zjistil, že to se mnou Otec myslí vážně, že mi 
potvrzuje moji blbost, moje pochyby. Od té doby se to už jenom 
zlepšilo.“

Jan Kapistrán 

reportáž

O vlasech a čelistech

„Já jsem číslo čtyři,” hlásí chlapík na pódiu. 
Právě začala zkouška mikrofonů na dnešní 
představení v Korunní pevnůstce. „Dámy 
a pánové, držte si čepice, protože tenhle mu-
zikál vás ostříhá dohola!”
Přes horko, které panuje na rozpálené plo-
še, a kamínky, které už máme úplně všude, 
trpělivě čekáme na začátek jednoho z  nejkr-
vavějších muzikálů všech dob. Alespoň tak 
prezentují Spojené farnosti svůj nový kousek 
s názvem Nestříhat!, který má na svědomí 
Luděk Strašák. Poznáte to také podle jeho 
dvou ratolestí, jejich číslo se lvem sklidí je-
den z největších potlesků. To ale trochu před-
bíháme.
Začínáme v kadeřnictví, publikem prochází jeho zaměstnankyně a zve nás do svého křesla. Podaří se jí přesvědčit „náhodné-
ho kolemjdoucího”, který „zrovna míří do Olomouce na jakési setkání”, a příběh ostříhání, které způsobilo smrt, může začít. 
Kadeřnice totiž vypráví zákazníkovi o izraelském muži nebývalé síly a o jeho lásce k pelištejské ženě.
Práce s publikem, nápadité slovní hříčky a pestrobarevné kostýmy, dva nejmenší herci s neobyčejným elánem zpívají a tančí 
své lví číslo. Každý z nich představuje právě jednu půlku strašného zvířete, protože „Samson nechoval se jemně”. „Nehrají 
s námi prvně, ale poprvé dostali tolik prostoru,” vysvětluje po představení Luděk, který zvládl roli celé doprovodné skupiny 
- odehrál všechny doprovody. 
Potleskem vestoje nakonec odměníme Spojené farnosti nejen proto, že jsme od dlouhého sezení na slunci celí bolaví. Viděli 
jsme muzikál, za který by se nemusel stydět Spielberg (protože ve scéně s pobitím Pelištejců kusem oslí kosti „tu hlavní 
roli hrají čelisti”), dozvěděli jsme se, kdo je ve skutečnosti záhadná kadeřnice lákající do salónu zvláště muže s dlouhými 
vlasy (ti prý dostanou slevu), a viděli jsme na vlastní oči, kdo přežije závěrečnou krvavou scénu v pelištejském chrámu. To 
vám klidně prozradím: byl jím malý Ondrášek, který utekl mamince a v nestřežené chvíli se vydrápal na pódium zrovna 
v momentu strašlivé smrti všech postav na jevišti. 

han



KLUK–
 co dělá muže mužem

  HOLKA
– 

co dělá ženu ženou

▪ rozhodnost
▪ odvaha
▪ síla
▪ sebeovládání, 
▪ pevnost

krása ▪
péče ▪ 

porozumění ▪ 
něha ▪

intuice ▪

Přijmout sám/sama sebe – to za tebe nikdo neudělá.

Hana Imlaufová: 
Poznámkový blok správného kluka a správné holky

▪ Neboj se hledat a nacházet 
 svoji jedinečnost.
▪ Nikdo na této zemi není stejný 
 jako ty – jsi originál.
▪ Nauč se přijímat sebe takové-
 ho/takovou, jaký/jaká jsi, 
 a buď za to Bohu vděčný/á.

Doporučená literatura k tématu
Staň se sám sebou – M. Salamo-
lard, Paulínky 2008
Zádrhele lásky – kolektiv autorů, 
Karmelitánské nakl. 2011
Mužství – Biddulph, Portál 2007
Půvabná – Eldredgeová, Návrat 
domů 2016

all in aneb poznámky z přednášek

Klára Vojtková: 
Modlitba pohybem

Hoffmann Tomáš: 
Růženec - co s ním?

Čihákovi Ivanka 
a Martin: 

Tajemství mezi mužem 
a ženou

Vincenta Kořínková, 
P. Jiří Kupka: 

Zdeněk Wasserbauer: 
Líbej mne polibkem svých úst

„Žít svůj život na-
plno může každý 

z  nás. Máme žít tady 

a teď. TEĎ je ta doba 

příhodná, TEĎ je ten 

čas spásy. Ne až ně-
kdy potom.“

„Ježíši, tys mě bez 

jakékoli mé zásluhy 

miloval jako první. Ty 

mě miluješ i nyní, bez 

mé zásluhy. A budeš mě 

i nadále milovat. Tvá 

láska nikdy neze-

slábne.“

„V modlitbě Zdrávas 

Maria, žádáme Marii, 

aby za nás prosila ve dvě 

doby. Nyní - což je doba 

příhodná a můžeme ji 

ovlivnit. A i v hodinu 

naší smrti. Tyto dva mo-

menty jsou nejdůle-

žitějšími v našem 

životě.”

„Máme Bohu 

sloužit duší i tělem, 

a to různými způso-

by. Těžce nemocný 

člověk mu může 

denně obětovat svou 

bolest, sportovec mu 

věnuje každou uběh-

nutou stovku, mů-

žeme se modlit 
tancem.”

a teď. TEĎ je ta doba 

příhodná, TEĎ je ten 

čas spásy. Ne až ně-
kdy potom.“ „Muž má za úkol 

chránit ženu. Avšak 
žena má za úkol chrá-

nit lásku a duchovní 
život obou partnerů, 

neboť byla vzata ze 
žebra, které chrání 

srdce a plíce - or-
gány života.”

„ U č e d n í k 
byl milován svým Mis-

trem zvláštním způsobem, 
nezaslouženě. To platí 
o každém z nás.“

Vincenta Kořínková, 
„Každ

ý z 
nás 

je c
htěn

ý. 

I  k
dyby nás t

i dva (r
odiče)

 

nech
těli

, tak
 je 

tu někdo, 

kdo ano. Jsm
e 

stvořen
í 

z  l
ásk

y.“

„Modlitba tancem 
má nesporné výho-
dy, třeba to, že jste 
natolik zaměstnaní, 
že vám nemůžou 
myšlenky utíkat ji-
nam. A taky to, že 
ne všechno se dá 
slovy vyjád-
řit.”

„Když se jdu modlit 
pro to, abych s Ním 
byl v kontaktu, a utí-
kají mi myšlenky, 
pořád je to čas, který 
jsem věnoval Bohu. 
I těch 25 minut má 
smysl, byť je moje 
modlitba nedo-
konalá.” 

„ S e x u a l i t a a  opravdová láska jsou v dnešní době dě-tem přestavovány jako dvě diametrálně odliš-né části, které nemají nic společného, natožpak jednu osobu.”

Líbej mne polibkem svých úst

„ U č e d n í k 
byl milován svým Mis-

„Modlitba tancem 
má nesporné výho-
„Modlitba tancem 

„Když se jdu modlit 
pro to, abych s Ním 
„Když se jdu modlit „Když se jdu modlit 

Žít svůj život 
naplno!



baterka aneb na co si v Olomouci posvítit

Relax

Kde si v Olomouci odpočinout (když zrovna není CSM nebo je 
mezera v programu)…
 1) Pro kavárenské povaleče můžeme doporučit hned tři 
vyhlášené podniky, a k tomu církevní! Na kavárnu Õde v Hrnčíř-
ské ulici nedají (nejen) olomoučtí studenti dopustit. Vedou ji ře-
holní sestry, lze tam ochutnat estonské dortíčky a kafíčka s názvy 
typu „Úsměv pantáty převora“ a ještě k tomu je nad ní křesťanská 
knihovna a kaple. Další je nová arcibiskupská pizzerie U  Kristý-
na ve Wurmově ulici anebo stará dobrá Bistrá kráva (ne, není to 
překlep – prostě bistro a káva) hned naproti, vedle charity.
 2) Pro milovníky zeleně Olomouc nabízí několik roz-
lehlých parků. Nejznámější z nich je ten u Flory, kde se právě koná 
věhlasná výstava květin. A máme to s visačkou za výhodnou cenu!
 3) Pro vodomily jsou pár kilometrů za Olomoucí směrem na Horku nad Moravou Olomoučany mi-
lované Poděbrady, jezero vhodné ke koupání i ke kochání se uklidňující hladinou. Navíc je to hezká procházka.
 4) Pro umělce tělem i duší tu běží několik zajímavých výstav. Jedna třeba už názvem: „Koně v piš-
kotech“. Další dvě snad obsahem: výstava o hyperrealismu, který je ještě realističtější než realismus, a expo-
zice „V oplatce jsi všecek tajně“ o podobách eucharistického Krista ve vizuální kultuře.
 5) Pro sportovní příznivce je tu toho až až. Třeba zmrtvýchvstalá fotbalová Sigma, nedaleký gol-
fový resort nebo akvapark. Ale o něm až zítra.
Víte, že…
…z Olomouce vzešlo několik slavných fotbalových reprezentantů, třeba Tomáš Ujfaluši? A taky neméně slav-
ný trenér Karel Brückner.

MaJa

zprávy
Britská královna má víc privilegií! Tak nejenže ne-
potřebuje řidičák, ale ani pas! A navíc jí patří labutě na 
Temži, delfíni, velryby a jeseteři v Britských vodách a taky 
pár zvířat v zoo. Tak to je ale už fakt nefér…

Moraváci žijí dýl! Česká televize píše, že na jihu Moravy 
se lidé dožívají vyššího věku. Někdo říká, že je to díky život-
nímu stylu, někdo zase že za to může víno. No nevím teda, my 
v Praze taky pijeme víno...

Vltava zčervenala! Aktivisté do ní prý v Praze nalili barvu. Ja-
kože na protest, chápete. Že prý jsou v Mánesu (to je taková bu-
dova na výstavy) moc komerční akce. Ty vado, když už se v Pra-
ze děje něco zajímavýho, tak jsem vždycky někde pryč...

Češi mají mizerné připojení! Říká se, že před třemi lety to sviš-
tělo líp. A teď už nic moc, no. Nejsem teda žádný expert, jo. Ale... 
Jako já si nestěžuju, ale v Singapuru je prý internet lepší… 

edit 
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Follow us
Už podvakráte jsme tě nenechali v nou-
zi a nabídli to nejzajímavější z nadupa-
ného doprovodného programu. Zajímá 
tě, čím tě oslníme tentokrát?

PŘEDNÁŠKA
Jsi fanouškem různých konspiračních teo-
rií? Nebo máš ve svém okolí kamarády, kteří 
tě neustále zahlcují choulostivými otázkami 
ohledně zcela nevyjasněných událostí v církev-
ní historii? Zajímáš se o krušné historické udá-
losti v církvi? Pak neváhej a zjisti například, 
zda papežka Jana opravdu existovala, a přijď 
na Právnickou fakultu. Vladimír Švarc zve na 
přednášku „Ožehavé“ momenty církevních 
dějin.

WORKSHOP
Youtube je v dnešní době jedou z nejsledova-
nějších webových stránek. Kvantita videí však 
jasně převažuje nad kvalitou mnohých z nich. 
I zde, v internetovém blátě, se však dají najít 
malé perly, které po vytažení na světlo zazá-
ří neskutečným leskem a mají moc dotknout 
se našich duší. Hledat v takovém množství je 
však náročné. Naštěstí pro tebe se někdo již po 
takovéto cestě vydal a ony vzácné perly sbírá. 
Selesián Libor Všetula se právě s tebou chce 
o svoji sbírku podělit, tak na co ještě čekáš? 
Střední škola technická a obchodní je připrave-
na zazářit díky workshopu Video – zlatá cesta 
do duše křesťana a místo setkání s Bohem!?

kač

„Hele, zavřete tady ty okna (přísně Jenda),  protože já 
jsem je předtím otevřel.” (o. Jenda)
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sudoku

#CSM17

Signály

Zažil/a jsi v Olo-
mouci něco, co by 

měli všichni vědět? 
Máš svědectví, které 

bys chtěl/a sdělit ostat-
ním? Sepiš ho, vyfoť 

nebo natoč na video a při-
poj #HumansOfCSM – tým 

signálů ho najde a přidá k ma-
teriálům pro knihu o setkání! 

Nebo přijď do našeho stanu a za-
znamenáme ho tady. 

Těšíme se na tebe! 

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

INFORMACE
Naši informátoři vám rádi poradí, s čím budete po-
třebovat. Zajděte za nimi na INFOstánek v Envelopě 
(č. 4) nebo volejte na číslo 731 604 136. 

Kam posílat hlášky z CSM
Pokud by se někdo chtěl podělit o vtipnou či zajímavou hláš-
ku z CSM, okamžitě si ji zapište a pošlete prostřednictvím 
FB stránky Celostátního setkání mládeže Olomouc 2017. 
Hlášku můžete napsat do zpráv a ty nejlepší budou zveřej-
něny, proto nezapomeňte připsat také jméno autora hlášky.
Další možnost je hodit ručně psanou hlášku do krabice na in-
formačním stanu nebo napsat na číslo 604 565 742.

Děkujeme :-*
Váš Press tým 

FLORA
Včera odstartovala na veletrzích Flora Olomouc letní etapa. 
Těšit se můžeme například na přehlídku s názvem Vyzná-
ní růžím, jež představuje zhruba 3300 různých druhů růží, 
a na unikátní výstavu Terakotové armády, která znázorňuje 
propracované repliky hliněných soch vojáků a koní v život-
ní velikosti. Během všech dní výstavy bude probíhat bohatý 
doprovodný program. Dnes je na programu večerní prohlídka 
s  kapkou poezie v podání Hany Maciuchové a Alfreda Strejč-
ka za doprovodu Hanáckého kvarteta. V sobotu se bude konat 
mistrovství Moravy a Slezska ve vaření kotlíkových gulášů 
a proběhne setkání historických automobilů a motocyklů 
v Rudolfově aleji. Pro účastníky CSM je poskytnuto zvýhod-
něné vstupné (do 18let: 20 Kč, od 18let: 70 Kč). 

Co říkáte na naše bezpečnostní opatření, abyste 

si naše články četli opravdu důkladně? 

Seznamte se s naším šotkem :P


